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Sammanfattning
Fabege och Skanska planerar tillsammans med Solna stad för att bygga nya
kontorslokaler och bostäder i området kring Solna station och Arenastaden. I samband
med detaljplanearbetet har Structor fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning
för detaljplaneområdet.
Utredningsområdet i denna PM omfattar ett område väster om spårområdet, benämnt
Delområde 1, och ett område öster om spårområdet inklusive en överdäckning av
spårområdet, benämnt Delområde 2. Syftet med dagvattenutredningen är att ta fram
lösningar för dagvattenhantering som följer gällande krav och riktlinjer i lagstiftning
och Solna stads dagvattenstrategi och riktlinjer.
I och med exploateringen beräknas dagvattenflödet från utredningsområdet, utifrån de
preliminära situationsplanerna för respektive delområde, minska med 162 liter/sekund,
från 666 liter/sekund till 504 liter/sekund vid ett dimensionerande 10-årsregn, när
hänsyn tagits till effekten av föreslagna dagvattenåtgärder och att regnintensiteten
förväntas öka till följd av klimatförändringar, med en klimatfaktor 1,25. Föreslagna
åtgärder har utformats för att efterleva Solna stads dagvattenstrategi och riktlinjer för
fördröjning av 20 mm nederbörd.
För att omhänderta 20 mm nederbörd krävs en fördröjningsvolym på totalt cirka 500 m3
inom Delområde 1 och cirka 120 m3 inom Delområde 2, utifrån de preliminära
situationsplanerna för respektive delområde. För att uppnå detta föreslås att dagvatten
från takytor i möjligaste mån omhändertas i sedumtak, som kan anläggas tunna eller
med en större mäktighet (cirka 15 cm) för att utöka den tillgängliga
fördröjningsvolymen. Anläggningar i marknivå föreslås utföras som regnbäddar,
alternativt andra typer av gröna lösningar, där dagvatten kan ledas in och fördröjas både
ytligt och i ett underliggande poröst lager för fördröjning och rening.
Teoretiska beräkningar med schablonhalter visar att föroreningsbelastningen för
planerad situation, med föreslagna reningsåtgärder, minskar för samtliga studerade
ämnen för utredningsområdet som helhet. Genomförandet av de planerade
förändringarna inom utredningsområdet bedöms därför inte ha en negativ inverkan på
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna i recipienten, givet att föreslagna
anläggningar för dagvattenhantering tillämpas.
För att minimera risk för översvämning vid extrema regn är det viktigt att marken inom
utredningsområdet höjdsätts så att dagvattnet kan avrinna ytledes längs säkra
avrinningsvägar utan att skada byggnader eller annan infrastruktur. Detta innebär att
utredningsområdet behöver höjdsättas så att vatten inte riskerar att stängas in mot någon
byggnad, utan kan avledas ytligt via gator, GC-vägar och torgytor. Inom Delområde 1
finns en naturlig lågpunkt intill spårområdet där skyfallsmodellering visar på risk för
översvämning i befintlig situation och omfattande översvämningsrisker nedströms
utredningsområdet. Genom att skapa en rondell med nedsänkt grönyta i lågområdet och
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införa ytterligare skyfallsåtgärder längre uppströms i Delområde 1 kan en förbättrad
skyfallssituation åstadkommas både inom utredningsområdet och vidare nedströms.
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1. INLEDNING
Fabege och Skanska planerar, tillsammans med Solna stad, för att bygga nya
kontorslokaler och bostäder i området kring Solna station och Arenastaden, se
översiktlig lokalisering i Figur 1-1. Enligt förslaget ska befintliga byggnader nordväst
om Solna station rivas och nya byggnader uppföras. I samband med detta kommer
också vissa gatusträckningar att förändras. I förslaget ingår också en överdäckning av
spårområdet intill stationshuset, med målsättning att skapa en bättre koppling mellan
Arenastaden, Solna station och Hagalund.
I samband med detaljplanearbetet har Structor fått i uppdrag att genomföra en
dagvattenutredning för detaljplaneområdet. Utredningsområdet omfattar kvarteren
Kairo 1, Farao 15, Farao 16 och Farao 17 i väster, tillsammans med Dalvägens och
Pyramidvägens sträckningar förbi dessa kvarter, delar av fastigheterna Hagalund 3:1
och 3:2 i öster och en överdäckning av spårområdet mellan den västra och östra delen.
Syftet med dagvattenutredningen är att ta fram lösningar för dagvattenhantering som
följer gällande krav och riktlinjer i lagstiftning och Solna stads riktlinjer. Utredningen
utgår från Solna stads dagvattenstrategi och checklista för dagvattenutredningar, och de
anvisningar som där anges.

Figur 1-1. Översiktskarta med utredningsområdets ungefärliga lokalisering markerad med en svartstreckad ellips.
Bakgrundskarta: © Openstreetmaps bidragsgivare.

1.1. Koordinatsystem
Utredningen använder sig av koordinatsystem SWEREF 99 18 00 med höjdsystem RH
2000 om inget annat anges.

Dagvattenutredning Solna Station
1224
2020-09-25 s 8 (49)

2. FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1. Områdesbeskrivning
Utredningsområdets västra del ligger i området kring Solna station, har en yta på cirka
4,2 hektar och utgörs idag till största del av ett kontorsområde med tillhörande gator,
parkeringar och förgårdsmark. Intill stationsbyggnaden i söder återfinns en hårdgjord,
torgliknande yta med några mindre byggnader. Utredningsområdets östra del, belägen
öster om spårområdet, utgörs av mindre byggnader med grönytor och en mindre gata.
För tydligare redovisning av beräkningar har utredningsområdet i denna utredning
delats upp i två delområden: Delområde 1 som omfattar de västra delarna respektive
Delområde 2 som omfattar ytorna kring stationsbyggnaden och de östra delarna.
Utredningsområdets utbredning och indelningen i delområden visas i Figur 2-1.
Inom Delområde 1 innebär den planerade exploateringen främst att befintlig bebyggelse
rivs och ersätts med nya byggnader, vilket innebär att andelen hårdgjorda ytor inte
förväntas öka. Inom Delområde 2 planeras för en utökad överdäckning av spårområdet
och befintlig bebyggelse öster om spårområdet ersätts med ett kontorshus.

Figur 2-1. Utredningsområdets utbredning, markerat med vitstreckad linje, och indelningen i delområden där
Delområde 1 och Delområde 2 har markerats med grön respektive blå färg. Bakgrundskarta från Google maps.
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2.2. Recipient
Dagvatten från Delområde 1 avleds via dagvattensystemet till Råstaån (NW658578162509), som löper kulverterad i väst-östlig riktning från Råstasjön i väster, under
spårområdet och vidare till recipienten Brunnsviken (SE658507-162696). Råstaån ingår
i kategorin Vattendrag – övrigt vatten i VISS och är alltså inte klassificerad som
vattenförekomst, varför den nedströms belägna Brunnsviken utgör första recipient med
definierade miljökvalitetsnormer. Dagvatten från Delområde 2 avleds via
dagvattensystemet på östra sidan av spårområdet mot Brunnsviken.
Råstaån har, enligt VISS (2020) Otillfredsställande status avseende näringsämnen, Hög
status avseende försurning och God status avseende Särskilda förorenande ämnen. För
ekologisk respektive kemisk status som helhet finns inga klassningar.
Brunnsviken har, enligt VISS (2020), Otillfredsställande ekologisk status och Uppnår
ej god kemisk status. För klassningen av ekologisk status har miljökonsekvenstypen
Övergödning styrt, där kvalitetsfaktorn växtplankton varit utslagsgivande, med stöd av
kvalitetsfaktorn näringsämnen. Inte heller kvalitetsfaktorn Särskilda förorenande ämnen
(SFÄ) uppnår god status, då gränsvärden överskrids för dioxinlika PCB:er, koppar och
zink. Ämnen som ej uppnår god kemisk status är enligt VISS kvicksilver, PBDE, PFOS,
bly, kadmium, antracen och TBT.
Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status i Brunnsviken är God ekologisk status
2027, med motivering för övergödning att över 60 % av den totala tillförseln av
näringsämnen kommer från utsjön. Tidsfrist till 2027 gäller även för SFÄ, med
motivering att det kommer ta lång tid för halterna i vattenförekomsten att nå god status
även om åtgärder genomförs. För kemisk status är miljökvalitetsnormen God kemisk
ytvattenstatus, men undantag i form av mindre stränga krav för PBDE och kvicksilver
och undantag i form av tidsfrist till 2027 för antracen, kadmium, bly och TBT.
Undantaget i form av mindre stränga krav har satts med motivering att ämnena
överskrider gränsvärdena i samtliga svenska vattenförekomster och det bedöms vara
tekniskt omöjligt att sänka halterna till nivåer under gränsvärdena, då påverkan främst
härrör från långväga luftburna föroreningar. Undantagen i form av tidsfrist har satt på
grund av en komplex påverkansbild och oklarheter kring vilka åtgärder som är möjliga
och mest effektiva.

2.3. Förorenad mark
Enligt Länsstyrelsens databas, tillgänglig i WebbGIS, finns några ej riskklassade
potentiellt förorenade områden inom utredningsområdet (Figur 2-2). De ej riskklassade
objekten utgörs av: Läkemedelsindustri, bilvårdsanläggning, färgindustri och kemtvätt.
En miljöteknisk markundersökning (Hedenvind Projekt, 2019) inom området, som
inkluderat en utredning av verksamhetshistoriken, har undersökt detta närmare och
kommit fram till följande gällande de ej riskklassade objekten:
•

Läkemedelsindustri: Historisk inventering visar att apoteket har haft kontor i
byggnaden under en tid. Ingen annan koppling finns till läkemedel. Det
konstateras därför att ingen läkemedelsindustri har funnits.

Dagvattenutredning Solna Station
1224
2020-09-25 s 10 (49)

•
•
•

Bilvårdsanläggning: En mindre bilvårdsanläggning som utförde oljebyten och
biltvätt inom en yta på två parkeringsrutor. Markundersökningen har beaktat
detta och inte påträffat några föroreningar från verksamheten.
Färgindustri: Har tagits hänsyn till och undersökts inom ramen för de
miljötekniska markundersökningarna.
Kemtvätt: Ingen ytterligare historik om kemtvätt finns mer än i Länsstyrelsens
databas. Den miljötekniska markundersökningen har visat att det inte skapats
några kemtvättsföroreningar inom fastigheten, varken från färgindustrin eller
från en eventuell kemtvätt. Då det tidigare var vanligt med kemtvätt och
färgindustri ihop kan kemtvätten ha lagts till utifrån en misstanke. Däremot
sprids det kemtvättsföroreningar in till fastigheterna med grundvattnet.

Kemtvätt
Färgindustri
Bilvårdsanläggning

Läkemedelsindustri

Figur 2-2. Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2020). Bakgrundskarta från Google
maps.

Den miljötekniska markundersökningen som utförts inom kvarteren Farao och Kairo
(Hedenvind Projekt, 2019) konstaterar att fyllning inom kvarteren är förorenad av
metaller, PAH och olja. Föroreningarna konstateras komma från att den fyllning som
påförts vid tidigare anläggningsarbeten fläckvis har varit förorenad, och föroreningarna
härstammar alltså inte från några tidigare verksamheter som förekommit inom
utredningsområdet. Förekommande föroreningar konstateras också vara vanliga att hitta
i äldre fyllning, och uppmätta halter är i nivå med vad som hittats inom övriga delar av
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Arenastaden. Några av föroreningarna har spridits ned till underliggande lager av
torrskorpelera.
En spridning av klorerade alifater konstateras i den miljötekniska markundersökningen
ske in till kvarteren och mellanliggande gator från föroreningskällor belägna utanför
området. Spridningen kan potentiellt ske via grundvattenströmning, i både övre och
undre grundvattenmagasin, eller ledningsgravar. Enligt markundersökningen är det
sannolikt avloppsledningar som fungerat som spridningsväg för klorerade alifater in till
utredningsområdet.
Förorenad mark kan vara ett riskmoment vad gäller lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD) genom infiltration av dagvatten till grundvatten. Det är dock viktigt att
kunna infiltrera dagvatten så att befintliga grundvattennivåer kan upprätthållas eller
förbättras då det i befintlig situation förekommer sättningar i lerområden. Att minska
risken för sättningar är bra för byggnationer, såsom hus, ledningar, gator, förgårdsmark
med mera, men det kan också vara bra för föroreningssituationen då exempelvis
torrskorpelera (som uppstår genom grundvattennivåsänkningar) lättare kan sprida
föroreningar än lera.
Enligt uppgift kommer befintlig fyllning och därmed eventuella föroreningar i
fyllningen inom kvarteren att schaktas bort under exploateringen.
Baserat på ovanstående rekommenderas att där det förekommer föroreningar i
fyllnadsmassor eller i underliggande jordlager, och dessa inte schaktas bort, bör
dagvattenanläggningarna konstrueras med täta sidor och botten, för att minska risken
för att dagvatteninfiltration för med sig föroreningar till grundvattnet. Detta kommer
sannolikt i första hand vara fallet längs avloppsledningar och i vägar, där
anläggningarna bör göras täta längs de sträckor där det påträffas föroreningar. Exakt
vilka anläggningar som behöver göras täta stäms av i senare skede, när anläggningarnas
exakta placering beslutas.
I övrigt rekommenderas att dagvatten tillåts infiltrera för att bidra till att upprätthålla
grundvattennivåerna och minska risken att torrskorpelera uppstår.

2.4. Hydrogeologi
2.4.1. Topografi
Spårområdet mellan utredningsområdets två delområden löper i en sänka omgiven av
höjdområdet i väster och höjdområdet i öster. Spårområdet är flackt. Markhöjderna
inom utredningsområdet varierar mellan cirka +17 vid Frösundarondellen i södra delen
av Delområde 1 till cirka +4 vid Pyramidvägens sträckning intill spårområdet i norr.
Delområde 1 har en generell lutning från sydväst till nordost. Inom Delområde 2
varierar marknivåerna öster om spårområdet mellan cirka +15 och +16. Överdäckningen
över spåren inom Delområde 2 har marknivåer omkring +13 – +14.
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2.4.2. Jordarter och jorddjup
Jordarterna inom utredningsområdet består enligt SGU:s jordartskarta av berg i dagen
med tunna ytlager av morän i de höglänta delarna i söder, se Figur 2-3. I de lägre
belägna delarna i norr utgörs jordarterna av fyllnadsmassor med underliggande lager av
lera. Jorddjupen varierar enligt SGU:s jorddjupskarta mellan 0 – 1 meter i de höglänta
delarna till mellan 5 – 10 meter längst i norr, se Figur 2-4. En mer detaljerad
beskrivning av de geotekniska och geologiska förhållandena inom utredningsområdet
ges i ELU (2020) för Delområde 1 och Sweco (2017) för Delområde 2.

Figur 2-3. Jordarter inom och omkring utredningsområdet enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2020). Rött = urberg, blå
prickar = tunt ytlager av morän, streckat = fyllning underlagrad av lera.
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Figur 2-4. Jorddjup inom och omkring utredningsområdet enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2020).

2.4.3. Grundvatten
Grundvattennivåer i grundvattenrör inom Delområde 1 mäts regelbundet av Structor
inom ramen för hydrogeologiskt mätprogram. Inom Delområde 1 förekommer övre
grundvattenmagasin i fyllning ovan lerlager och undre grundvattenmagasin under
lerlager. Enligt dessa mätningar varierar grundvattennivåerna i undre
grundvattenmagasin inom den södra delen av Delområde 1 normalt mellan cirka +3 och
+4. I den norra delen har grundvattennivåer i undre grundvattenmagasin uppmätts till
omkring +3. Grundvattennivåerna i undre magasin kan således konstateras vara relativt
jämna inom Delområde 1, med en svag gradient mot spårområdet i nordost.
Grundvattenrör installerade i övre grundvattenmagasin har i stor utsträckning varit torra
i de södra delarna och uppmätta grundvattennivåer omkring +3 i de norra delarna av
Delområde 1.
Det finns enligt VISS ingen utpekad grundvattenförekomst inom utredningsområdet och
enligt Länsstyrelsens databas omfattas utredningsområdet inte heller av något
vattenskyddsområde. Närmast belägna grundvattenförekomst är Stockholmsåsen Solna, belägen drygt 600 meter öster om Delområde 2, på andra sidan E4.

2.5. Befintlig dagvattenhantering
Utredningsområdet är idag till övervägande del hårdgjort och dagvatten avleds via det
kommunala ledningsnätet till recipient. Inom Delområde 1 samlas dagvatten upp i
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ledningar som leder dagvattnet norrut. Delområde 2 avvattnas via dagvattensystem på
östra sidan av spårområdet. Inga kända befintliga anläggningar för fördröjning eller
rening av dagvatten finns inom utredningsområdet idag. Däremot finns, enligt Solna
stads dagvattenstrategi, en dagvattendamm längs Råsta Strandväg norr om Delområde
1. Dagvattendammen anlades 2009 med syfte att rena dagvatten från vägen och
etablerandet av Arenastaden.

2.6. Markavvattningsföretag
Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2020) finns inga markavvattningsföretag mellan
utredningsområdet och recipienten Brunnsviken.

2.7. Fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök finns en fornlämning i form av ett gravfält
registrerad inom utredningsområdet. Då fornlämningen är placerad där Dalvägen möter
Frösundarondellen har den redan avlägsnats vid tidigare anläggningsarbeten, och finns
därmed inte kvar idag.
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3. KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING
3.1. Kommunens dagvattenstrategi
Solna stad har tagit fram dokumentet Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna
Stad. Strategin är ett verktyg för att stödja arbetet för en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering i både ny och befintlig bebyggelse. Särskilt tyngdpunkt ligger på att
minimera föroreningar i dagvattnet, motverka skadliga översvämningar och tillvarata
möjligheten att använda dagvattnet som en resurs i stadsplaneringen. Arbetet med att
uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska ske genom fyra övergripande
strategier, som i sin tur har riktlinjer för hur strategin ska uppnås:
1. Strategi för att minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god
vattenkvalitet
o Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt
och med bästa möjliga teknik. Utformning ska ske så att minst 20 mm
nederbörd fördröjs och renas
o Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för stadens
vattenförekomster inte kan följas
o Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten
försämras eller att grundvattennivåer ändras
o Från vägar ska staden i takt med stadens ut- och ombyggnad se till att
rening av dagvatten sker före utsläpp till recipient
o Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande ämnen
ska undvikas
2. Strategi för att minimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förutsättningar
av ett förändrat klimat
o Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt
och med bästa möjliga teknik. Utformning ska ske så att minst 20 mm
nederbörd fördröjs och renas
o Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenhantering ska höjdsättas och
utformas så att dagvatten inte riskerar att orsaka skadliga
översvämningar, varken inom eller utom planområdet, varken nu eller i
ett framtida förändrat klimat
3. Strategi för att möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i
stadsmiljön
o Dagvatten ska användas som en resurs vid stadens utbyggnad för att
skapa attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön
4. Strategi för att säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett
effektivt sätt
o Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen
o Dagvattenhanteringen ska systematiskt ses över och åtgärdas när
åtgärder i den befintliga staden genomförs
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3.2. Checklista
Solna stad har tagit fram en checklista, daterad 2017-11-23, som ska tillämpas för
dagvattenutredningar inom kommunen.

3.3. Kommunala riktlinjer
Enligt Solna stads dagvattenstrategi och checklista ska dagvattenanläggningar utformas
för att omhänderta 20 mm nederbörd, motsvarande 20 liter/m2 hårdgjord yta, inom
utredningsområdet. Anläggningarna ska också bidra till att dagvattnet kan tillvaratas
som en resurs.

3.4. Rekommendationer för hantering av översvämningar till följd av
skyfall
Länsstyrelserna (2018) har tagit fram ett faktablad med rekommendationer för hantering
av översvämning till följd av skyfall, som ska fungera som ett stöd vid fysisk planering.
Enligt faktabladet är 100-årsregn vägledande för när en bedömning av
översvämningsrisken ska göras. En klimatfaktor ska inkluderas för att bedöma
översvämningsrisken i ett förändrat klimat. I rekommendationerna anges bland annat att
ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning
från minst ett 100-årsregn.
Vid förtätning av ett område anges att vid planering av ny bebyggelse anser
Länsstyrelsen att den fysiska planeringen behöver syfta till att minska sårbarheten för
eventuella översvämningar i hela områden. Kommunen behöver säkerställa att den nya
bebyggelsen inte ökar översvämningsrisken för omkringliggande bebyggelse.
Omkringliggande obebyggda områden kan dock tas i anspråk och fungera som skydd.
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4. DAGVATTENBERÄKNINGAR
4.1. Markanvändning
4.1.1. Befintlig situation
Utredningsområdet utgörs i befintlig situation till stor del av bebyggelse och andra
hårdgjorda ytor. De grönytor som finns inom Delområde 1 utgörs till övervägande del
av planteringar intill byggnader och vägar. Inom Delområde 2 finns en något större
sammanhängande grönyta inom en befintlig villatomt. Inom stationsområdet, ovan
spåren, finns en överdäckning med ett mindre torg och passage för fotgängare och
cyklister mellan spårområdets östra och västra sida.
En ytkartering av befintlig markanvändning har utförts utifrån baskarta, med stöd av
ortofoto och iakttagelser från ett platsbesök som genomfördes 2020-05-04. Tolkade
markanvändningstyper redovisas i Figur 4-1.

Figur 4-1. Befintlig markanvändning inom utredningsområdet. Vitstreckad linje visar utredningsområdesgränsen och
gränsen mellan Delområde 1 och Delområde 2. Bakgrundskarta från Google Maps.

4.1.2. Planerad situation
Inom Delområde 1 kommer befintliga byggnader att rivas och ersättas med nya
byggnader som planeras omfatta kontor, handel, bostäder och förskola. Befintliga
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gatusträckningar kommer behållas men kompletteras med en ny gata genom Farao 16,
mellan Dalvägen och en rondell som planeras där Råsta Strandväg möter
Pyramidvägen. Råsta Strandväg planeras också att förlängas med en bro som löper
längs spårområdet, mellan spårområdet och den nya byggnaden inom Kairo 1, och
ansluter till Frösundarondellen i utredningsområdets sydvästra del. Råsta Strandväg
ersätter därmed Dalvägen som sydlig infartsväg till Arenastadens område. En preliminär
situationsplan över planerad markanvändning inom Delområde 1 daterad 2020-04-29,
erhållen från Bau, visas i Figur 4-2. En fullstor version av den preliminära
situationsplanen, med tillhörande teckenförklaring, visas i Bilaga 1.
Då underlaget utgör en preliminär situationsplan förväntas vissa justeringar ske under
det vidare arbetet, exempelvis kommer tunnelbanans stationsbyggnad att flyttas något åt
sydost. Dessa förändringar bedöms dock inte ha någon betydande påverkan på
dagvattensituationen, som i princip kommer att vara densamma. Mindre justeringar av
exempelvis erforderliga fördröjningsvolymer kommer dock att ske i ett senare skede,
när utformningen av området har fastställts.
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Figur 4-2. Preliminär situationsplan över planerad markanvändning inom Delområde 1, daterad 2020-04-29.
Lokaliseringen av tunnelbanans stationsbyggnad har senare justerats och flyttats något längre åt sydost, vilket inte
bedöms ha någon betydande påverkan på dagvattensituationen.

Inom Delområde 2 planeras för en utökad överdäckning av spårområdet med större
gång- och torgytor med tillhörande planteringar, vilket innebär att mer dagvatten
kommer samlas på ytorna belägna ovan spåren medan mindre dagvatten kommer att
bildas inom spårområdet. Befintlig villatomt i öster planeras att omvandlas till en
kontorsbyggnad med takytor som kommer utgöras av en blandning av vanliga tak,
sedumtak, terrasser med vistelseytor och planteringar. Rättarvägens korsning med
Förvaltarvägen i delområdets östra del byggs om och förses med cirkulationsplats och
längsgående parkeringsplatser längs Rättarvägen. Markanvändning i planerad situation
inom Delområde 2, karterad utifrån skisser och underlag från Henning Larsen
Architects daterat 2020-05-13, redovisas i Figur 4-3. Underlaget utgör en preliminär
situationsplan och smärre justeringar kommer att ske under det vidare arbetet. Dessa
mindre förändringar bedöms dock inte ha någon avgörande påverkan på
dagvattensituationen, som i princip kommer att vara densamma. Mindre justeringar av
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exempelvis erforderliga fördröjningsvolymer kommer dock att ske i ett senare skede,
när utformningen av området har fastställts.

Figur 4-3. Karterad markanvändning i planerad situation inom Delområde 2, enligt preliminärt underlag från
Henning Larsen Architects daterat 2020-05-13. Svartstreckad linje visar utredningsområdesgränsen och gränsen
mellan Delområde 1 och Delområde 2.

4.2. Dimensionerande flöden
Dagvattenberäkningar enligt Svenskt Vattens publikation P110 har utförts för befintlig
situation och planerad situation för vart och ett av de två delområdena.
Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden, vilken
redovisas i Ekvation 1.
=

∙

∙

∙

(Ekvation 1)

, där
Qdim = dimensionerande dagvattenflöde [l/s]
A = utredningsområdets area [m2]
Φ = avrinningskoefficient [-]
i(t) = dimensionerande regnintensitet beroende av regnets varaktighet t [l/s ha]
Kf = klimatfaktor [-]
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Regnintensiteten beror på återkomsttid och av regnets varaktighet. I P110
rekommenderas att dimensioneringen ska ta hänsyn till att mer intensiva regn förväntas
i framtiden till följd av klimatförändringar. Därför bör, utifrån P110, regnintensiteten
räknas upp med en klimatfaktor 1,25 vid regn med varaktighet under en timme, som i
detta fall. Den längsta rinntiden inom utredningsområdet har beräknats till cirka 6
minuter, då vattnet vid ett sådant regn antas avledas i ledningsnätet med en
rinnhastighet på 1,5 m/s (enligt P110) och den längsta rinnsträckan inom
utredningsområdet uppgår till cirka 600 meter. Den dimensionerande regnvaraktigheten
har därför för båda delområdena satts till 10 minuter, som är den lägsta
rekommenderade regnvaraktigheten enligt P110. Indata till flödesberäkningarna visas i
Tabell 4-1. Observera att den dimensionerande regnvaraktigheten i händelse av skyfall
blir längre eftersom vattnet då kan antas avrinna ytledes eftersom ledningsnätet är fullt,
vilket ger en lägre rinnhastighet.
I enlighet med Solna stads checklista för dagvattenutredningar utgår beräkningarna av
dimensionerande flöde från 10 års återkomsttid. För befintlig situation har
beräkningarna utförts utan (nuläge) och med (nollalternativ) klimatfaktor 1,25, i
enlighet med Solna Stads checklista. För planerad situation har beräkningen utförts med
klimatfaktor 1,25.
Tabell 4-1. Indata till flödesberäkningar. Regnintensiteten utan klimatfaktor har använts för befintlig situation och
regnintensiteten inklusive klimatfaktor har använts för planerad situation. Dimensionering av dagvattenanläggningar
har gjorts för regn med 10 års återkomsttid, enligt branschnorm och Solna stads anvisningar för utformning av
dagvattensystem.

Återkomsttid
Varaktighet
Regnintensitet
Klimatfaktor
Regnintensitet inkl. klimatfaktor

120
10
228
1,25
285

månader
minuter
liter/sekund∙hektar
liter/sekund∙hektar

För att ta hänsyn till effekten av dagvattenanläggningar som dimensionerats enligt Solna
stads riktlinjer om fördröjning av 20 mm nederbörd vid beräkning av dimensionerande
flöden i planerad situation har en metodik med förlängd rinntid tillämpats. För ett 10årsregn har regnvolymen 20 mm uppnåtts efter en varaktighet av 15 minuter (se Figur
4-4), när hänsyn tagits till att regnintensiteten förväntas öka till följd av
klimatförändringarna. Eftersom intensiteten minskar med ökande regnvaraktighet (se
Figur 4-5) innebär det att en lägre dimensionerande regnintensitet gäller för ett område
med inbyggd fördröjning, vilket alltså innebär att det dimensionerande flödet minskar.
Vid beräkningar av dimensionerande flöde efter exploatering adderas således 15
minuter till planområdets rinntid på 10 minuter, vilket resulterar i en total rinntid på 25
minuter.
För ytterligare beskrivning av beräkningsmetodiken hänvisas till Stockholms stad
(2017).
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Figur 4-4. Nederbördsvolym som funktion av regnvaraktighet och återkomsttid, från Stockholms stad (2017).

Figur 4-5. Intensitets-varaktighetskurvor för olika återkomsttider enligt Dahlström (2010).
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4.2.1. Resultat flödesberäkningar
I Tabell 4-1 redovisas areor, avrinningskoefficienter, reducerad area och beräknade
dimensionerande flöden för befintlig situation, uppdelat på Delområde 1 och Delområde
2. Beräkningarna har utförts utifrån de preliminära situationsplanerna redovisade i
kapitel 4.1.2.
Tabell 4-2. Beräknade areor och dimensionerande flöden för befintlig situation inom Delområde 1 och Delområde 2
utifrån de preliminära situationsplanerna redovisade i kapitel 4.1.2.

Markanvändning
Delområde 1
Grönyta
Tak
Parkering
Väg
Övrig hårdgjord yta
Summa
Delområde 2
Grönyta
Tak
Parkering
Väg
Övrig hårdgjord yta
Spårområde
Summa
Totalt
utredningsområdet
(1)
(2)

Q 10 år,
nuläge
[l/s]

Q 10 år,
nollalternativ(1)
[l/s]

Area [ha]

φ [-]

Red. area
[ha]

0,28
0,55
0,94
0,75
0,84
3,36

0,1
0,9
0,8
0,8
0,8
0,76(2)

0,03
0,50
0,75
0,60
0,67
2,55

6
113
171
137
152
579

8
142
214
172
190
726

0,23
0,06
0,03
0,08
0,13
0,27
0,80

0,1
0,9
0,8
0,8
0,8
0,4
0,48(2)

0,02
0,05
0,03
0,07
0,11
0,11
0,39

5
12
6
15
24
25
87

7
15
8
19
31
31
111

4,16

0,71(2)

2,94

666

837

Nollalternativ enligt Solna stads checklista – befintlig situation med klimatfaktor 1,25.
Sammanvägd φ = Summa reducerad area/Summa area

I Tabell 4-3 redovisas areor, avrinningskoefficienter, reducerad area och beräknade
dimensionerande flöden för planerad situation, uppdelat på Delområde 1 och Delområde
2. Areorna för Delområde 1 har justerats något från det erhållna underlaget (Bilaga 1),
då vissa ytor inte var inkluderade. Gröna tak har i beräkningarna givits
avrinningskoefficient 1, eftersom all nederbörd som faller inom dessa ytor kommer att
belasta anläggningarnas kapacitet och därmed behöver tas höjd för i dimensioneringen
av anläggningarna. Detta enligt den beräkningsmetodik som redovisas i Stockholms
stad (2017). Det dimensionerande flödet redovisas exklusive respektive inklusive
åtgärder för fördröjning och rening av 20 mm nederbörd, i enlighet med Solna stads
riktlinjer. Beräkningen av det dimensionerande flödet inklusive åtgärder har utförts
enligt metodiken i kapitel 4.2.
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Tabell 4-3. Beräknade areor och dimensionerande flöden för planerad situation inom Delområde 1 och Delområde 2
utifrån de preliminära situationsplanerna redovisade i kapitel 4.1.2.

Markanvändning
Delområde 1
Grönyta
Sedumtak
Bostadsgård
Terrasser
Tak
Plattsättning(3)
Vägar
Summa
Delområde 2
Grönyta
Plantering/sedum
Sedumtak
Takplantering
Terrasser
Tak
Parkering
Väg
GC-/torgområde
Summa
Totalt
utredningsområdet

Q 10 år,
exkl.
åtgärder
[l/s]

Q 10 år,
inkl.
åtgärder
[l/s]

Area
[ha]

φ [-]

Red.
area
[ha]

0,29
0,59
0,18
0,24
0,38
0,95
0,73
3,36

0,1
1(1)
0,6(2)
0,7
0,9
0,7
0,8
0,74(4)

0,03
0,59
0,11
0,17
0,34
0,67
0,58
2,49

8
167
30
48
97
190
167
707

5
96
17
27
56
109
96
406

0,13
0,02
0,10
0,05
0,02
0,06
0,01
0,03
0,38
0,80

0,1
1
1(1)
1
0,7
0,9
0,8
0,8
0,8
0,75(4)

0,01
0,02
0,1
0,05
0,02
0,05
0,01
0,03
0,31
0,60

4
7
28
13
5
17
1
8
87
170

2
4
16
8
3
10
1
4
50
98

4,16

0,74(4)

3,09

877

504

(1)

Sedumtaken utgör en anläggning för dagvattenhantering och ges därmed avrinningskoefficient 1, eftersom all
nederbörd som faller på anläggningen kommer att hamna i anläggningsvolymen
(2) Avrinningskoefficienten för bostadsgård har sammanvägts utifrån de areor för grönyta respektive hårdgjord yta
som anges i illustrationsplanen i Bilaga 1
(3) I kategorin inkluderas ytor som i Bilaga 1 anges som Plattlagda ytor och Entréytor mellan kontorshus
(4)
Sammanvägd φ = Summa reducerad area/Summa area

Enligt beräkningarna uppgår det totala dimensionerande flödet från utredningsområdet
till 666 liter/sekund för befintlig situation exklusive klimatfaktor och 504 liter/sekund
för planerad situation, inklusive klimatfaktor och effekten av fördröjning i anläggningar
dimensionerade för 20 mm nederbörd. Utan hänsyn till fördröjning i anläggningarna blir
det dimensionerande flödet för planerad situation istället 877 liter/sekund. Majoriteten
av den då beräknade flödesökningen jämfört med befintlig situation beror på
klimatfaktorn.
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4.3. Erforderlig fördröjningsvolym
Utifrån Solna stads riktlinjer för dagvattenhantering ska 20 mm nederbörd renas inom
utredningsområdet. Genom att anläggningarna dimensioneras för 20 mm nederbörd
kommer cirka 90 % av den totala årsnederbörden att omhändertas, se Figur 4-6.
För att uppnå Solna stads riktlinjer om fördröjning av 20 mm nederbörd för hårdgjorda
ytor krävs cirka 500 m3 fördröjningsvolym inom Delområde 1 och cirka 120 m3
fördröjningsvolym inom Delområde 2, beräknat utifrån reducerad area enligt Tabell 4-3.
Fördröjningsvolymerna bör fördelas ut proportionellt mot respektive
markanvändningstyps andel av den totala reducerade ytan inom utredningsområdet.
Erforderlig volym per delområde och markanvändningskategori visas i Tabell 4-4.
Målsättningen bör vara att skapa dessa erforderliga volymer inom respektive område,
men i vissa fall, exempelvis vad gäller olika typer av tak och terrasser, kan delar av den
erforderliga volymen istället skapas i anläggningar i gatuplan.
Tabell 4-4. Erforderlig fördröjningsvolym per markanvändningskategori inom Delområde 1 och Delområde 2 utifrån
de preliminära situationsplanerna redovisade i kapitel 4.1.2.

Markanvändning
Delområde 1
Sedumtak
Terrasser
Tak
Plattsättning
Vägar
Bostadsgård
Grönyta
Summa
Delområde 2
GC-/torgområde
Grönyta
Parkering
Takplantering/sedumtak
Sedumtak
Tak
Takplantering
Terrasser
Väg
Summa

Erforderlig
fördröjningsvolym [m3]
118
34
68
134
116
22
6
498
62
2
2
4
20
10
10
4
6
120
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Figur 4-6. Andel av total regnvolym (årsvolym i procent), angivet på y-axeln, som inryms i olika magasinsvolymer
(som mm nederbörd), angivet på x-axeln. Grafen gäller för uppehållstiden 12 timmar i magasinet. Den svarta cirkeln
markerar den punkt längs kurvan som sammanfaller med magasinsvolymen 20 mm. Källa: DHI, 2015.

4.4. Föroreningar
Föroreningsbelastningen från utredningsområdet för befintlig och planerad situation har
beräknats i dagvatten- och recipientmodellen StormTac web (version 20.1.1). I
StormTac web används schablonhalter av föroreningar, vilka baseras på resultat från
studier med flödesproportionella provtagningar vid olika typer av markanvändningar.
Föroreningshalter i dagvatten har stor variation mellan olika platser och tidpunkter,
vilket gör att beräkningar utifrån dessa schablonhalter inte kommer bli exakta utan kan
ses som uppskattningar. Föroreningstransport har i denna utredning beräknats med den
korrigerade årsnederbörden 592 mm/år, vilket är senast tillgängliga korrigerade mätdata
för Stockholm.
4.4.1. Förutsättningar och indata till StormTac
Den markanvändning som matats in i StormTac har utgått från de
markanvändningskategorier som anges i Tabell 4-2 och Tabell 4-3, med vissa
justeringar eftersom StormTac har ett avgränsat urval av markanvändningskategorier för
vilka det finns schablonhalter. Alla ytor med plattor och terrasser har ansatts som
kategorin ”marksten med fogar”, som bedömts vara mest representativ. GC-/torgytan
inom Delområde 2 har för befintlig situation ansatts som GC-väg och för planerad
situation som torg, då det bedömts att de planerade förändringarna kommer att förändra
områdets gestaltning och användning. Vägarna har i föroreningsberäkningarna antagits
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ha en oförändrad trafikintensitet mellan befintlig situation och planerad situation
eftersom området har en liknande exploateringsgrad för befintlig och planerad situation.
De avrinningskoefficienter som använts i modellen har utgått från StormTacs angivna
volymavrinningskoefficienter, då dessa bättre representerar de relativt små men frekvent
förekommande nederbördshändelser som är relevanta för beräkning av
föroreningsbelastning.
I modellen har ingen rening implementerats för befintlig situation, då inga kända
reningsanläggningar finns inom utredningsområdet idag. För planerad situation har
rening i anläggningar enligt kapitel 5 implementerats i modellen, i form av gröna tak
och regnbäddar (anges som biofilter i StormTac web).
4.4.2. Resultat
I Tabell 4-5 och Tabell 4-6 presenteras beräknade föroreningshalter respektive
föroreningsmängder för befintlig och planerad situation för Delområde 1. I Tabell 4-7
och Tabell 4-8 presenteras beräknade föroreningshalter respektive föroreningsmängder
för befintlig och planerad situation för Delområde 2. En sammanvägd årlig
föroreningsbelastning för utredningsområdet som helhet för befintlig och planerad
situation efter rening redovisas i Tabell 4-9. Fullständiga beräkningar från StormTac
Web redovisas i Bilaga 4.
Beräkningarna visar på minskade föroreningshalter och årliga föroreningsmängder av
samtliga studerade föroreningar för planerad situation jämfört med för befintlig
situation, för båda delområdena och utredningsområdet som helhet, givet att föreslagna
åtgärder för dagvattenhantering genomförs. Detta är väntat då utredningsområdet i stor
utsträckning är hårdgjort redan idag och dagvatten avleds orenat till ledningsnätet,
medan dagvattnet i planerad situation omhändertas i anläggningar som uppfyller Solna
stads riktlinjer och dagvattenstrategi. För vissa ämnen uppnås modellens Minsta möjliga
utloppshalt i planerad situation. Detta är den lägsta föroreningshalt som det bedöms
vara rimligt att en anläggning av den aktuella typen har i sitt utloppsvatten. Detta
indikerar att dagvattnet är att betrakta som rent.
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Delområde 1
Tabell 4-5. Beräknade föroreningshalter från Delområde 1 för befintlig situation och för planerad situation, före och
efter rening.

Ämne

Enhet

Planerad situation

Befintlig
situation

Före rening

Efter rening(1)

Fosfor, P

µg/l

120

120

25

Kväve, N

µg/l

1 800

1 600

610

Bly, Pb

µg/l

10

2,7

0,5

Koppar, Cu

µg/l

23

13

3,7

Zink, Zn

µg/l

54

26

3,9

Kadmium, Cd

µg/l

0,40

0,38

0,07

Krom, Cr

µg/l

8,1

3,7

1,4

Nickel, Ni

µg/l

7,2

3,4

1,5

SS(2)

µg/l

62 000

30 000

6 900

Benso(a)pyren, BaP

µg/l

0,023

0,010

0,003

(1)

Allt dagvatten inom Delområde 1 har genomgått rening i antingen biofilter eller grönt tak.
(2) SS: suspenderat material.
Tabell 4-6. Beräknad föroreningsbelastning från Delområde 1 för befintlig situation och för planerad situation, före
och efter rening.

Före
rening

Efter
rening

Reningseffekt
(%)(1)

1,8

0,33

82

Förändring
befintlig/
planerad
situation efter
rening (%)(2)
-84

Planerad situation
Ämne

Enhet

Befintlig
situation

Fosfor, P

kg/år

2,0

Kväve, N

kg/år

30

25

8,2

67

-73

Bly, Pb

kg/år

0,17

0,04

0,007

83

-96

Koppar, Cu

kg/år

0,38

0,20

0,05

75

-87

Zink, Zn

kg/år

0,89

0,40

0,05

88

-94

Kadmium, Cd

g/år

6,6

5,9

1,0

83

-85

Krom, Cr

kg/år

0,13

0,06

0,02

67

-85

Nickel, Ni

kg/år

0,12

0,05

0,02

60

-83

SS(3)

kg/år

1 000

470

95

80

-91

Benso(a)pyren,
BaP

g/år

0,38

0,15

0,039

74

-90

(1)

Reduktion föroreningar uttryckt i % för planerad situation med och utan rening, angivet i StormTac. Viss avvikelse
mot angivna värden kan förekomma på grund av avrundning.
(2)
Procentuell förändring i föroreningsbelastning för planerad situation efter rening jämfört med befintlig situation.
(3) SS: suspenderat material.
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Delområde 2
Tabell 4-7. Beräknade föroreningshalter från Delområde 2 för befintlig situation och för planerad situation, före och
efter rening.

Ämne

Enhet

Planerad situation

Befintlig
situation

Före rening

Efter rening(1)

Fosfor, P

µg/l

96

110

24

Kväve, N

µg/l

1 800

1 600

590

Bly, Pb

µg/l

4,5

2,9

0,55

Koppar, Cu

µg/l

19

13

3,7

Zink, Zn

µg/l

34

29

3,9

Kadmium, Cd

µg/l

0,24

0,38

0,072

Krom, Cr

µg/l

4,8

3,6

1,4

Nickel, Ni

µg/l

4,4

3,1

1,5

SS(2)

µg/l

31 000

18 000

5 600

Benso(a)pyren, BaP

µg/l

0,023

0,010

0,003

(1)

Allt dagvatten inom Delområde 2 har genomgått rening i antingen biofilter eller grönt tak.
(2) SS: suspenderat material.
Tabell 4-8. Beräknad föroreningsbelastning från Delområde 2 för befintlig situation och för planerad situation, före
och efter rening.

Före
rening

Efter
rening

Reningseffekt
(%)(1)

0,43

0,08

81

Förändring
befintlig/
planerad
situation efter
rening (%)(2)
-71

Planerad situation
Ämne

Enhet

Befintlig
situation

Fosfor, P

kg/år

0,28

Kväve, N

kg/år

5,0

6,1

2,0

67

-60

Bly, Pb

kg/år

0,013

0,011

0,002

82

-85

Koppar, Cu

kg/år

0,055

0,049

0,013

74

-76

Zink, Zn

kg/år

0,098

0,11

0,013

88

-87

Kadmium, Cd

g/år

0,69

1,5

0,24

84

-65

Krom, Cr

kg/år

0,014

0,014

0,005

64

-64

Nickel, Ni

kg/år

0,013

0,012

0,005

58

-62

SS(3)

kg/år

88

70

19

73

-78

Benso(a)pyren,
BaP

g/år

0,066

0,037

0,001

97

-98

(1)

Reduktion föroreningar uttryckt i % för planerad situation med och utan rening, angivet i StormTac. Viss avvikelse
mot angivna värden kan förekomma på grund av avrundning.
(2)
Procentuell förändring i föroreningsbelastning för planerad situation efter rening jämfört med befintlig situation.
(3) SS: suspenderat material.
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Sammanvägd bedömning för utredningsområdet
Tabell 4-9. Beräknad årlig föroreningsbelastning från utredningsområdet som helhet, för befintlig situation och för
planerad situation efter rening.

kg/år

Befintlig
situation
2,28

Planerad situation,
efter rening
0,41

Kväve, N

kg/år

35

10

Bly, Pb

g/år

0,183

0,009

Koppar, Cu

g/år

0,435

0,063

Zink, Zn

g/år

0,988

0,063

Kadmium, Cd

g/år

7,29

1,24

Krom, Cr

g/år

0,144

0,025

Ämne

Enhet

Fosfor, P

Nickel, Ni

g/år

0,133

0,025

SS(1)
Benso(a)pyren,
BaP

kg/år

1 088

114

g/år

0,45

0,04

(1)

SS: suspenderat material.

4.4.3. Osäkerheter i föroreningsberäkningarna
Resultaten från StormTac Web skall ses som indikationer på förändringar då modellen
innehåller stora osäkerheter. Användandet av schablonhalter är beroende av tillförlitliga
mätdata från flödesproportionella provtagningar, vilket i många fall inte finns att tillgå.
Majoriteten av de mätningar som är med är ej utförda i Sverige under liknande
förhållanden. På sista tiden har exempelvis StormTac avlägsnat några ämnen från sina
beräkningar med hänvisning till att osäkerheterna i data visat sig vara alltför stora.
Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder bör därmed ses som indikationer
mer än faktisk sanning.

Dagvattenutredning Solna Station
1224
2020-09-25 s 31 (49)

5. FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
Föreslagen utformning för dagvattenhantering bygger på att det dagvatten som bildas
inom utredningsområdet omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och
används som en resurs för att skapa attraktiva inslag i stadsmiljön, i enlighet med
riktlinjerna i Solna stads dagvattenstrategi. För att efterleva riktlinjerna föreslås
anläggningar som kan placeras direkt på tak- och bjälklagsgårdar tillsammans med
anläggningar som placeras intill de gator, GC-områden och torgytor som planeras i
utredningsområdet. Eventuellt överskottsvatten från takytor leds till anläggningarna
förlagda i gatuplan, som också omhändertar dagvatten från omgivande väg-, torg- och
GC-ytor. En principiell beskrivning av föreslagen dagvattenhantering ges i Figur 5-1.
Översiktliga avvattningsplaner som illustrerar föreslagna avrinningsvägar och ytor för
hantering av dagvatten visas i Bilaga 2 och i Bilaga 3. Där det förekommer föroreningar
i fyllnadsmassor eller i underliggande jordlager, och dessa inte schaktas bort, bör
dagvattenanläggningarna konstrueras med täta sidor och botten, för att minska risken
för att dagvatteninfiltration för med sig föroreningar till grundvattnet.

Figur 5-1. Boxmodell med principillustration av hur dagvatten från olika markanvändningstyper föreslås att
omhändertas.

För att uppnå Solna stads riktlinje om fördröjning av 20 mm nederbörd krävs cirka 500
m3 erforderlig fördröjningsvolym inom Delområde 1 och cirka 120 m3 erforderlig
fördröjningsvolym inom Delområde 2. En del av denna volym föreslås omhändertas
direkt på taken genom sedummattor eller andra typer av gröna lösningar och
takplanteringar. En tunn sedummatta kan, enligt Stockholms stads
anläggningsbeskrivning för vegetationsklädda gröna tak, fördröja cirka 5 mm
nederbörd. Något mäktigare sedumtak, med en mäktighet över 15 centimeter, kan
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istället fördröja 20 mm nederbörd. I detta läge planeras för sedumtak med större
mäktighet inom utredningsområdet. Valet av mäktighet hos sedumtaken påverkar hur
stor volym som behöver omhändertas i andra anläggningar. En sammanställning per
delområde med total erforderlig volym, tillgänglig volym i sedumtaken beroende på
mäktighet och kvarvarande fördröjningsbehov visas i Tabell 5-1. Beräkningarna utgår
från de ytor som angivits som sedumtak i Tabell 4-3 (se Bilaga 1 respektive Figur 4-3).
Tabell 5-1. Erforderlig fördröjningsvolym, Verf, inom respektive delområde enligt Solna stads riktlinjer, utifrån de
preliminära situationsplanerna redovisade i kapitel 4.1.2, och total volym som kan rymmas inom de ytor som
markerats som sedumtak vid olika mäktighet på sedummattan. I detta läge planeras för sedumtak med större
mäktighet inom utredningsområdet.

Verf
[m3]
Delområde 1

500

Delområde 2

120

V, tunna
Kvarvarande
sedumtak
volym [m3]
[m3]
30
470
5

115

V, mäktiga
sedumtak
[m3]
120
20

Kvarvarande
volym [m3]
380
100

Kvarvarande volym omhändertas i andra anläggningar, som fördelas ut över
utredningsområdet enligt Tabell 4-4 så att alla ytor kan avvattnas till en
dagvattenanläggning. Gator och torgytor föreslås höjdsättas så att så stora ytor som
möjligt kan avledas ytligt till anläggningar. Vid behov kan istället brunnar med inlopp
till anläggningarnas underjordiska del användas.
Exakt placering och utformning av anläggningar beslutas i ett senare skede i samband
med detaljerad markplanering och beslut kring placering av stuprör med mera, i samråd
med landskapsarkitekt. För att illustrera ytbehovet har en överslagsberäkning utförts där
allt dagvatten antas omhändertas i regnbäddar (se kapitel 5.1.4) med en övre
fördröjningszon med 0,2 meters djup och ett underliggande poröst lager med 0,3 meters
mäktighet och 30 % porositet. Givet en sådan dimensionering krävs en total area för
dagvattenanläggningarna på cirka 1 720 m2 inom Delområde 1 och cirka 410 m2 inom
Delområde 2. Detta utgör i båda fallen cirka 5 % av respektive delområdes totala area,
vilket bedöms vara möjligt att samordna med områdenas behov av gröna ytor och
planteringar.
De ovan redovisade areorna har inte tagit hänsyn till effekten av sedumtak och andra
anläggningar på takytor. Om mäktiga sedumtak anläggs enligt ovan minskar det
kvarvarande ytbehovet till cirka 1310 m2 inom Delområde 1 och cirka 340 m2 inom
Delområde 2, vilket utgör cirka 4 % av respektive delområdes totala yta.
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5.1. Principlösningar
5.1.1. Tak
De vanliga, hårdgjorda takytor som planeras inom utredningsområdet kan, i de fall de
omges av sedumtak, tillåtas avvattnas ut över dessa för fördröjning. Eventuellt kan då
mindre ränndalar och spridningsstråk i exempelvis grus anläggas ut i sedummattan för
att få en bättre fördelning av vattnet över hela ytan. Se vidare kapitel 5.1.2 för
beskrivning av gröna tak.
I de fall takytorna avvattnas direkt mot byggnadens yttre kant tas dagvattnet från taket
istället omhand i markförlagda anläggningar i gatunivå, se vidare kapitel 5.1.4.
5.1.2. Gröna tak
Ett yteffektivt sätt att fördröja och minska avrinningen från tak är att takytorna bekläds
med växtsubstrat och växtlighet, så kallade gröna tak. Dessa kan anläggas tunna eller
med större mäktighet, där de mäktigare gröna taken kan hålla en större vattenvolym och
medger en mer varierad växtlighet. Exempel på utformning av gröna tak ges i Figur 5-2,
där den vänstra bilden visar en takträdgård med större mäktighet och växtlighet och den
högra bilden visar ett tunnare grönt tak med torktåliga växter.
Gröna tak ger inte rening i någon större utsträckning, och kan vid felaktig skötsel
snarare utgöra en föroreningskälla, men bidrar positivt till en hållbar dagvattenhantering
genom att minska avrinningen från takytorna då vattnet istället kan magasineras och
evapotranspirera. De gröna taken kan också bidra positivt till biologisk mångfald i
stadskärnor och andra områden som i övrigt är mycket hårdgjorda.
De gröna taken magasinerar i princip all nederbörd tills de blivit vattenmättade, då
avrinningen närmast kan jämföras med den från ett vanligt tak. Överskottsvatten från de
gröna taken föreslås därför samlas upp i stuprör och ledas till andra
dagvattenanläggningar, antingen planteringar och skålade grönytor på lägre belägna
terrasser (se kapitel 5.1.3) eller till regnbäddar i gatuplan (se kapitel 5.1.4).

Figur 5-2. Exempel på utformning av gröna tak, hämtat från Stockholms stads anläggningsbeskrivning för
vegetationsklädda gröna tak. Foton: WRS.
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5.1.3. Terrasser och vistelseytor på bjälklag
Inom gårdsytor och terrasser belägna på tak planeras, inom både Delområde 1 och
Delområde 2, för en blandning av vistelseytor och gröna ytor som kan nyttjas för
dagvattenhantering.
Inom Delområde 1 finns flera mindre terrasser där det, enligt Bilaga 1, planeras för
trädäck eller plattsättning som delvis också kan förses med planteringar i planteringskärl
eller i upphöjda bäddar. Dessa planteringar bedöms inte kunna omhänderta allt
dagvatten från terrasserna, men de bidrar till att minska dagvattenbildningen och
därmed den erforderliga fördröjningsvolym från terrasserna som istället behöver
omhändertas i gatuplan (se kapitel 5.1.4).
Inom Delområde 1 planeras också för en bostadsgård på bjälklag inom kvarteret Farao
15. Bostadsgården ska bland annat inrymma ytor för utomhusvistelse för en förskola.
Enligt erhållet underlag i Bilaga 1 kommer cirka 530 m2 av gårdens yta att utgöras av
grönytor medan övriga ytor blir mer hårdgjorda. De hårdgjorda ytorna föreslås lutas mot
omgivande grönytor där dagvattnet då tillåts översila. Gården kommer, utöver det
dagvatten som bildas inom ytan, också att behöva omhänderta dagvatten från
omgivande takytor. Hur stor volym som erfordras beror på mäktigheten hos de
omgivande gröna taken. Med en mindre mäktighet, där de gröna taken kan fördröja 5
mm nederbörd, erfordras en fördröjningsvolym på 35 m3 inom bostadsgården. Om de
gröna taken har större mäktighet blir den erforderliga fördröjningsvolymen istället 27
m3 .
Inom Delområde 2 planeras det, i den planerade byggnadens norra del, för terrasser där
vistelseytor kombineras med takplanteringar och sedumtak. I likhet med bostadsgården
inom Delområde 1 föreslås att hårdgjorda vistelseytor lutas mot omgivande planteringar
och sedumtak, där dagvattnet översilar och infiltrerar i planteringsytan. Planteringarna
kan med fördel göras något nedsänkta eller skålade för att möjliggöra ytlig
magasinering av dagvatten. Planteringarna kan också nyttjas för fördröjning av
överskottsvatten från högre belägna takytor, som kan avvattnas till anläggningen via
stuprör och ränndalar genom vistelseytorna.
En principillustration för dagvattenhantering inom en bjälklagsgård erhållen från
Kragh&Berglund landskapsarkitekter visas i Figur 5-3. Illustrationen beskriver
föreslagen princip för dagvattenhantering inom bostadsgården i Delområde 1, men är
också representativ för föreslagen princip inom terrasserna i Delområde 2. En
exempelillustration av hur dagvattenhantering på en bjälklagsgård kan utformas ges i
Figur 5-4. I exempelillustrationen sker avledningen i öppna ränndalar, men den kan
också utformas med underjordiska ledningar om öppna vattenytor önskas undvikas.
Inom terrassytorna i Delområde 2 föreslås en liknande princip för hantering av
dagvatten, men då i mindre skala.
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Figur 5-3. Principillustration för dagvattenhantering på bjälklagsgård, erhållen från Kragh&Berglund
landskapsarkitekter 2020-05-29.

Figur 5-4. Avledning av takvatten till planteringar via ränndalar anlagda i gatsten. Exempelillustration från
Linnéhuset i Uppsala (Källa: Uppsalahem).
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5.1.4. Regnbäddar i gatuplan
För att hantera dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor i markplan föreslås att
planteringsytor i form av regnbäddar anläggs längs gator och inom torg- och GC-ytor.
Regnbäddar är en form av biofilter, där magasinsvolymen utgörs, dels av en
fördröjningszon ovanpå jordlagret där det kan bildas en vattenspegel vid intensiva regn,
dels av porvolymen i jordlagren. En fördel med regnbäddar är att de kan skapa en
tilltalande miljö med rik och varierad växtlighet. Regnbäddar byggs upp av ett poröst
dräneringslager i botten, som överlagras av en mineraljord och en övre jordblandning.
Regnbäddar kan antingen anläggas som upphöjda ”lådor” eller nedsänkta i marken. I det
senare fallet utgörs fördröjningszonen av höjden mellan växtbäddens jordyta och den
omkringliggande marknivån.
En exempelillustration för utformning av regnbäddar inom utredningsområdet, erhållen
från Kragh&Berglund landskapsarkitekter, visas i Figur 5-5. Regnbäddar omhändertar i
första hand dagvatten från omgivande vägar och andra hårdgjorda ytor, men även
eventuellt överskottsvatten från närliggande takytor föreslås ledas in ytligt i växtbädden
via gallerförsedda rännor. Det rekommenderas också att upphöjda kupolbrunnar anläggs
i regnbädden. Kupolbrunnarna syftar till att leda överskottsvatten från den övre
fördröjningszonen till det underliggande porösa lagret när den övre zonen fyllts upp,
vilket kan ske vid särskilt kraftiga regn.

Figur 5-5. Exempelillustration för utformning av regnbäddar inom utredningsområdet, erhållen från
Kragh&Berglund landskapsarkitekter (2020-05-28).
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6. SKYFALL OCH SEKUNDÄR AVLEDNING
6.1. Känd översvämningsproblematik
Ingen kännedom om tidigare översvämningar inom utredningsområdet har framkommit
under utredningsarbetet. Det har dock skett omfattande ombyggnationer i närområdet
under det senaste decenniet, varför dagens avrinningsförhållanden kan antas vara delvis
relativt nya. Utifrån avrinningsförhållandena inom utredningsområdet kan dock
konstateras att det föreligger en risk för översvämningar i de låglänta delarna vid
händelse av skyfall. En översiktlig illustration av avrinningsvägar och lokala lågpunkter
som kan översvämmas vid skyfall inom och omkring utredningsområdet för befintlig
situation visas i Figur 6-1.

Figur 6-1. Illustration över ungefärliga avrinningsvägar vid skyfall för befintlig situation. Utredningsområdets
ungefärliga utbredning har markerats med en blåstreckad ellips (Delområde 1) respektive grönstreckad ellips
(Delområde 2). Bakgrundskarta från Eniro.

6.2. Ytvatten
Enligt tillgängliga översvämningskarteringar (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2020)
föreligger inga risker för översvämningar inom utredningsområdet till följd av höga
flöden i närliggande ytvatten, dock bör noteras att någon översvämningskartering inte
finns tillgänglig för Råstaån och Råstasjön. Enligt karteringen för 100-års vattenstånd i
Östersjön kommer nivåerna i Råstasjön att stiga något i ett sådant scenario.

6.3. Befintliga skyfallskarteringar
Länsstyrelsen i Stockholms län (2020) tillhandahåller en lågpunktskartering som
omfattar hela länet. Karteringen bygger på nationella höjdmodellen och utgör i första
hand en topografisk analys. Vid en kontroll av karteringens modellerade
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översvämningar inom utredningsområdet kunde konstateras att området förändrats
sedan karteringen utfördes, exempelvis visade modellen på översvämningar inom ytor
som idag är bebyggda. Karteringen bedömdes därför vara inaktuell och har inte använts.

6.4. Analys av rinnstråk och lågpunkter med planerad höjdsättning
En skyfallsanalys för utredningsområdet har utförts med modelleringsverktyget Scalgo
Live, en modell som baseras på Lantmäteriets terrängdata och modellerar ytliga
flödesvägar och vattenansamlingar utifrån terränglutning och lokala lågpunkter.
Tyngdpunkten i skyfallsanalysen har lagts vid Delområde 1. För Delområde 2 ges en
beskrivning av skyfallssituationen i kapitel 6.5.
6.4.1. Metod
Scalgo Live är ett program med möjlighet att utföra lågpunktskarteringar som
visualiserar ytliga avrinningsvägar och utbredning av lågpunkter och instängda
områden. Till skillnad mot traditionella lågpunktskarteringar tar Scalgo Lives metodik
hänsyn till hur mycket regn som antas nå lågpunkterna, vilket gör det enklare att göra en
bedömning av hur risken för översvämningsskador påverkas av nederbördshändelsens
storlek. Baserat på antaganden om ledningsnätets kapacitet och markförhållanden går
det att göra en god uppskattning av utbredningen av det vatten som lägger sig i
lågpunkterna samt lågpunkternas respektive avrinningsområde. En begränsning i
programmet är att det inte tar hänsyn till rinntid, vilket innebär att modellen beräknar
totala volymer som når varje punkt och hur denna samlas upp i lågpunkter, snarare än
vilka flöden (i liter/sekund) som genereras och hur vattnet breder ut sig längs
rinnvägarna. Scalgo Live baseras på Lantmäteriets nationella höjdmodell med
upplösning 2x2 meter (för vissa regioner finns mer högupplöst data från Lantmäteriet
att tillgå), vilket innebär en begränsning i detaljnivån där exempelvis ingen hänsyn tas
till kantstenar.
Indata och korrigeringar
En analys av rinnstråk och lågpunkter har utförts både för befintliga markförhållanden
och för planerad framtida höjdsättning inom Delområde 1. Befintliga markförhållanden
har delvis korrigerats i höjdmodellen, eftersom exempelvis GC-tunnlar under vägar och
järnvägstunnlar i söder inte fanns representerade i modellen. För att representera GCtunnlarna har trummor och kulvertar lagts in i modellen, vilka skapar en hydraulisk
koppling mellan områdena. För att representera effekten av järnvägstunnlarna i söder,
som inte finns representerade i modellen, har ett antagande gjorts att det vatten som
rinner mot tunnelmynningarna från Frösundaledens södra vägbana och söder därom
rinner in mot tunnlarna, och vatten från Frösundaledens norra vägbana och norr därom
istället avrinner norrut mot spårområdet. För att representera detta i modellen har en vall
lagts in i höjd med Frösundaleden.
Planerad framtida utformning har hämtats från Situationsplan etapp 1, SWEREF,
daterad 2020-04-29 (dwg och pdf), och från dwg-filen A-40-V-100, erhållen 2020-0424, som utgör en 3D-modell över området. Placering av planerade byggnader och
marknivåer i form av punktangivelser har lästs in direkt från förstnämnda fil.
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Kompletterande höjdsättning med planerade marknivåer i området kring lågpunkten vid
den planerade rondellen intill spårområdet har lagts in i modellen från sistnämnda fil.
Den kompletterande höjdsättningen har lagts in i modellen i form av en TIN-yta (en
triangulerad terrängmodell) utifrån data som exporterades manuellt från 3D-modellen,
med målsättningen att skapa en mer detaljerad bild av översvämningsutbredning och
tröskelnivåer inom detta område. Markhöjderna i vägområdet runt rondellen var i 3Dmodellen i allmänhet lägre än vad som angivits i punktangivelserna i Situationsplan
etapp 1, SWEREF.
Nederbörd
För att analysera översvämningssituationen inom och intill utredningsområdet har
modellerna för befintlig respektive framtida utformning belastats med ett regn med
återkomsttid 100 år. I planerad situation har klimatfaktor 1,25 använts. För att beräkna
den nederbördsmängd som motsvarar detta regnscenario har hänsyn tagits till områdets
rinntid, som beräknats utifrån avrinningsområdets längsta rinnsträcka och en antagen
rinnhastighet på 0,5 meter/sekund, enligt Svenskt Vatten P110. Den längsta rinnsträckan
uppmättes till cirka 600 meter, vilket ger en rinntid för området på cirka 20 minuter. Ett
blockregn med 100 års återkomsttid och en dimensionerande regnvaraktighet likställd
med områdets rinntid har, enligt Svenskt Vatten P110, en regnintensitet på cirka 323
liter/sekund. Multiplicerat med regnets varaktighet blir den totala nederbördsmängden
under nederbördshändelsen cirka 38 mm (=38 liter/m2). Med klimatfaktor 1,25 blir den
totala nederbördsmängden, som implementeras i modellen för planerad situation, cirka
48 mm.
6.4.2. Resultat
Resultatet från modelleringen visar att området i korsningen Pyramidvägen/Råsta
Strandväg, intill spårområdet i utredningsområdets norra del, utgör en lågpunkt för såväl
befintlig som planerad situation. Denna lågpunkt har för befintlig situation ett
avrinningsområde på cirka 10 hektar, och för planerad situation ett avrinningsområde på
cirka 11 hektar. Det större avrinningsområdet för planerad situation beror inte på en
förändrad höjdsättning utan på att den större nederbördsmängden som uppstår till följd
av klimatfaktorn (48 mm jämfört med 38 mm) innebär att fler lokala lågpunkter i
systemet, som klarar av att i sin helhet magasinera den lägre nederbördsmängden, fylls
upp helt med vatten och bräddar vidare mot lågområdet intill spåret.
Avrinningsområdet till lågområdet, modellerade rinnstråk och lokala
översvämningsområden, för befintlig och planerad situation, visas tillsammans med
kommentarer i Figur 6-2 och Figur 6-3. En sammanställning av modellerade
vattenvolymer som uppstår inom avrinningsområdet och de volymer som beräknas
belasta nedströms liggande områden, för befintlig och för planerad situation, visas i
Tabell 6-1. Resultaten visar att skyfallsvolymerna förväntas öka för planerad situation,
dock uteslutande till följd av klimatförändringarna. En större vattenvolym än idag
förväntas dock kunna kvarhållas inom utredningsområdet tack vare den planerade
rondellen längs Råsta Strandväg (se kapitel 6.4.3), vilket innebär att den volym som
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belastar nedströms liggande områden inte ökar i samma utsträckning. Förslag till
åtgärder för en ytterligare förbättrad skyfallshantering ges i kapitel 6.4.3.
Tabell 6-1. Skyfallsvolymer inom avrinningsområdet till lågpunkten inom Delområde 1 vid ett 100-årsregn med 20
minuters varaktighet.

Befintlig situation
Exkl. klimatfaktor Inkl. klimatfaktor
(38 mm)
(48 mm)
Bildad vattenvolym
inom
avrinningsområdet
Fördröjning i
lågpunkter
Bräddning mot
nedströmsliggande
områden

Planerad situation
Inkl. klimatfaktor
(48 mm)

3 400

4 450

4 200

530

580

1 080(1)

2 870

3 870

3 120

(1)Redovisad

volym inkluderar den volym som kvarhålls i rondellen intill spårområdet men inte övriga föreslagna
åtgärder för skyfallshantering, se vidare kapitel 6.4.3.

Figur 6-2. Avrinningsområde (grön polygon), avrinningsstråk och vattensamlingar (blå) för befintlig situation vid 38
mm nederbörd, modellerat i Scalgo Live.
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Figur 6-3. Avrinningsområde (grön polygon), avrinningsstråk och vattensamlingar (blå) för planerad situation vid 48
mm nederbörd, modellerat i Scalgo Live.

6.4.3. Hantering av skyfall inom Delområde 1
Modelleringsresultaten visar på ökade skyfallsvolymer inom Delområde 1 för planerad
situation till följd av de ökade nederbördsvolymer som förväntas på grund av
klimatförändringarna, se Tabell 6-1. För att förbättra skyfallssituationen inom området,
som redan idag kan förväntas vara utsatt för översvämningsrisker vid skyfall, föreslås
att skyfallsytor och multifunktionella ytor anläggs på lämpliga platser inom
avrinningsområdet.
Den planerade rondellen vid Råsta Strandväg, intill spårområdet, ligger i en naturlig
lågpunkt där det i dagsläget samlas vatten från flera håll till dess att lågpunkten fylls
upp och bräddning sker mot Pyramidvägen i nordväst, se Figur 6-1. I dagsläget
ansamlas vatten vid skyfall enligt modellen vid närliggande byggnaders fasader och
garagenedfarter, vilket riskerar att ge upphov till översvämningar i garage, källare och
bottenvåningar. För att reducera översvämningsriskerna planeras rondellen därför att
utformas för hantering av översvämningar vid skyfall, med en nedsänkt grönyta i
rondellens mitt och lågt liggande gatunivåer som kan leda bort vatten från byggnader.
En jämförelse mellan modellerade översvämningar för befintlig respektive planerad
situation visas i Figur 6-4. För planerad situation kan lågområdet enligt modellen
magasinera cirka 670 m3 vatten, att jämföra med befintlig situation där cirka 80 m3
kvarhålls inom området, och då till största delen intill befintlig byggnad i norr. För
planerad situation fungerar den nedsänkta ytan i rondellens mitt och delar av körytorna
som översvämningsytor, som därmed avlastar områdena längre nedströms samtidigt
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som den modellerade översvämningsutbredningen mot intilliggande byggnader
minskar.
Passage för utryckningsfordon säkerställs genom höjdsättningen av rondellens södra
del, som hålls torr även vid översvämning och möjliggör passage mellan Råsta
Strandväg och gatan som löper åt sydväst, som ger tillgång till alternativa vägar in till
Arenastadsområdet. Passage direkt till Pyramidvägen blir också möjlig via GC-ytorna
intill rondellen. Även passage vidare längs Råsta Strandväg bedöms vara möjlig då
översvämningsdjupen på rondellens östra sida som mest uppgår till cirka 0,3 meter.
Översvämningsdjupet längs den sträckningen kan minskas ytterligare genom att den
östra körbanan höjs något, då den med aktuell höjdsättning ligger relativt lågt. Genom
att körbanan skevas mot lågpunkten i väster kan exempelvis den östra delen av
körbanan hållas torr och framkomlig samtidigt som rondellen fortsatt fungerar som
översvämningsyta.

Figur 6-4. Avrinningsvägar och översvämmade ytor i den naturliga lågpunkten intill spårområdet för befintlig
situation (vänster bild) respektive planerad situation (höger bild), modellerat i Scalgo Live. För befintlig situation
samlas vattnet i stor utsträckning mot fasader och garagenedfarter på närliggande byggnader, och bräddar i övrigt
snabbt vidare åt nordväst, där vattnet belastar lågpunkter längs Pyramidvägen och Evenemangsgatan. För planerad
situation fungerar den nedsänkta ytan i rondellens mitt och delar av körytorna som översvämningsytor, som därmed
avlastar områdena längre nedströms och den modellerade översvämningsutbredningen mot intilliggande byggnader
minskar. Röda pilar visar ej översvämmade ytor i och omkring rondellen där räddningsfordon kan passera. Streckade
röda pilar visar passage där översvämningsdjupen enligt modellen blir upp till 0,3 meter, vilket fortsatt möjliggör
passage för utryckningsfordon.

För att ytterligare förbättra skyfallssituationen och reducera översvämningsriskerna i
utredningsområdet och dess omgivning föreslås att kompletterande åtgärder för
skyfallshantering införs. Två lämpliga ytor för skyfallshantering har identifierats: Inom
parkområdet sydöst om den planerade T-banestationen längs Dalvägen och under den
planerade bron vid Råsta Strandvägs nya sträckning intill spårområdet, se Figur 6-5.
Vid 48 mm nederbörd, motsvarande ett 100-årsregn med 20 minuters varaktighet,
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beräknas sammanlagt 520 m3 passera dessa punkter. Ytan sydöst om den planerade Tbanestationen föreslås utformas som en multifunktionell yta som till vardags används
till andra ändamål, men som vid händelse av extremregn kan tillåtas översvämmas.
Ytan under Råsta Strandvägs planerade sträckning kan exempelvis utformas som en
skålad parkeringsyta med en rännstensbrunn i skålens lågpunkt. Vid normala regn är
skålningen torr och kan nyttjas för parkeringsändamål, men vid skyfall då ledningsnätet
är överbelastat kan skålningen magasinera vatten som då inte riskerar att belasta
områden längre nedströms.

Figur 6-5. Förslag till åtgärder för skyfallshantering uppströms lågområdet i rondellen vid Råsta Strandväg.
Illustrationen är hämtad från en preliminär situationsplan daterad 2020-04-29, erhållen från Bau. Placeringen av
tunnelbanans stationshus har senare justerats, men påverkar inte föreslagna åtgärder för skyfallshantering.

Införandet av anläggningar för hantering av 20 mm nederbörd bidrar också till att
minska översvämningsvolymerna vid skyfall, eftersom dessa anläggningar ska utformas
med en kapacitet på 500 m3 inom Delområde 1. Denna volym kommer således att
magasineras inom området och inte belasta nedströms liggande områden vid skyfall.
Sammantaget har ovan föreslagna åtgärder, inklusive skyfallshanteringen i planerad
rondell, en magasinsvolym på 1 690 m3. Detta innebär att volymen som belastar
nedströms liggande områden längs Pyramidvägen och Evenemangsgatan minskar från 2
870 m3 för befintlig situation till 2 020 m3 för planerad situation, där det för planerad
situation också tagits höjd för en ökning av nederbördsvolymerna med 25 % till följd av
klimatförändringarna. Samtidigt kommer översvämningsrisken för bebyggelse inom och
intill utredningsområdet att minska eftersom höjdsättningen intill byggnader kan
förbättras. Genomförandet av detaljplanen i Delområde 1 bedöms således ha en positiv
inverkan på skyfallssituationen såväl inom som nedströms utredningsområdet.
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6.5. Skyfallshantering inom Delområde 2
Delområde 2 ligger högt och har i dagsläget inga lokala lågpunkter som riskerar att
översvämmas vid skyfall. Eftersom regnintensiteten vid skyfall är så kraftig att markens
infiltrationskapacitet överskrids bedöms inte heller den planerade förändringen ge
upphov till någon ökad avrinning utöver effekten av klimatförändringarna. Denna effekt
bedöms uppvägas av den magasinerande effekten i de dagvattenanläggningar för
fördröjning av 20 mm nederbörd som planeras inom området, som tillsammans med en
korrekt höjdsättning säkerställer att ingen ökad översvämningsrisk uppstår, varken inom
delområdet eller för omkringliggande bebyggelse.
Det är viktigt att höjdsättning av området utförs så att dagvatten kan avrinna ytledes
längs säkra avrinningsvägar utan att skada byggnader eller annan infrastruktur. För
Delområde 2 innebär det att takytor och GC-/torgytor behöver höjdsättas så att vatten
inte riskerar att stängas in mot någon fasad utan att vatten kan avledas ytligt via
gårdsytor och närliggande vägar, se principskiss i Figur 6-6.
Ytorna inom GC-/torgområdet som överdäckar järnvägen ligger lägre än omgivande
gator och kommer vid extrema regn att belasta spårområdet. Detta utgör ändå en
förbättring jämfört med befintlig situation, eftersom nederbörden idag istället faller
direkt på spårområdet, och överdäckningen innebär att en betydande volym istället kan
lagras i de föreslagna dagvattenanläggningarna. Detta ger en minskad
översvämningsbelastning på järnvägen vid skyfall.
En översiktlig skiss med föreslagna skyfallsvägar inom Delområde 2 visas i Figur 6-7.
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Figur 6-6. Principskiss för höjdsättning av byggnader inom fastighetsmark så att dagvatten kan rinna av mot
dräneringsstråk längs med gata. (Källa: P105, Svenskt Vatten)
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Figur 6-7. Översiktlig skiss med föreslagna skyfallsvägar, illustrerade med blå pilar, inom Delområde 2 utifrån
områdesutformning enligt preliminärt underlag från Henning Larsen Architects, daterat 2020-05-13.
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7. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
Enligt genomförda beräkningar blir det dimensionerande dagvattenflödet inom
utredningsområdet större för planerad situation jämfört med för befintlig situation om
inga åtgärder för dagvattenhantering införs. Flödesökningen beror i stor utsträckning på
den klimatfaktor som används för att ta höjd för ökade regnintensiteter i ett framtida
klimat. Genom att anläggningar för omhändertagande av 20 mm nederbörd
implementeras i samband med de föreslagna förändringarna minskas flödet för
utredningsområdet som helhet med 162 liter/sekund, från 666 liter/sekund till 504
liter/sekund, vilket motsvarar en minskning med cirka 24 %. Inom Delområde 1
beräknas det dimensionerande flödet minska markant med föreslagna åtgärder, eftersom
området i stor utsträckning är hårdgjort idag. För Delområde 2 kvarstår en viss ökning
av det dimensionerande flödet, som förklaras av att den utökade överdäckningen
innebär att en större yta fångar upp dagvatten som behöver hanteras i
dagvattensystemet. Överdäckningen bidrar dock till en minskad belastning på
järnvägens dagvattensystem.
Teoretiska beräkningar med schablonhalter visar att den årliga föroreningsbelastningen
minskar för samtliga studerade ämnen, och de planerade förändringarna inom
utredningsområdet bedöms därför ha en positiv inverkan på recipientens möjligheter att
uppnå miljökvalitetsnormerna.
Förslagen till anläggningar för dagvattenhantering har tagits fram utifrån målen i Solna
stads dagvattenstrategi och riktlinjer om fördröjning av 20 mm nederbörd. Riktlinjerna
har tagits fram som ett led i kommunens åtagande om att god vattenstatus ska kunna
uppnås i kommunens vattenförekomster, och genom att uppfylla riktlinjerna bidrar
utredningsområdet till uppnåendet av detta.
Det är viktigt att säkerställa att säkra avrinningsvägar och ytor för hantering av skyfall
skapas inom utredningsområdet. Särskild vikt bör läggas vid höjdsättning av gator inom
Delområde 1 för att säkerställa en avvattning i enlighet med vad som föreslås i denna
utredning. Under arbetet med detaljprojektering av gator rekommenderas därför att
projekterad höjdsättning stäms av mot skyfallssituationen för att säkerställa att
avrinningsvägarna skapas enligt rekommendationerna i denna utredning, och att inga
oavsiktliga tröskelnivåer som riskerar att ge oönskade översvämningar skapas.

7.1. Bedömning av recipientpåverkan
Vid bedömning av recipientpåverkan bör det noteras att detaljplaneområdet endast utgör
ett litet bidrag till recipientens totala näringsämnestillförsel, då enligt VISS (2020) den
största andelen av den totala näringsämnestillförseln till recipienten Brunnsviken
kommer från utsjön. Recipientens ekologiska status har klassats som
Otillfredsställande, där övergödning varit utslagsgivande, men har även klassats som
Måttlig status avseende bland annat koppar och zink. Ämnen som ej uppnår god kemisk
status är bland annat kvicksilver, bly och kadmium.
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De teoretiska beräkningarna med schablonhalter visar att den årliga
föroreningsbelastningen för samtliga studerade ämnen kommer att minska med
föreslagna dagvattenåtgärder för utredningsområdet som helhet. De föreslagna
förändringarna inom utredningsområdet bedöms därför ha en positiv inverkan på
recipientens möjligheter att uppnå god status, givet att föreslagna lösningar för
dagvattenhantering genomförs.
Eftersom tak (som markanvändning) i StormTacs schablonhalter genererar utsläpp av
metaller kan materialval minska det teoretiska utsläppet av dessa metaller. Planerade
byggnader rekommenderas därför att anläggas med takytor som byggs i material utan
koppar och kadmium. För att minska läckage av näringsämnen från detaljplaneområdet
rekommenderas att grönytor, gröna tak och planteringar gödslas sparsamt.
Föroreningsmängderna som erhålls vid beräkningarna i StormTac utgår från
schablonhalter där både regnbäddar, gröna tak och andra grönytor gödslas i viss
utsträckning.
Genom att materialval och skötsel/gödsling tillämpas enligt ovan kan
föroreningsbelastningen minskas ytterligare.

Dagvattenutredning Solna Station
1224
2020-09-25 s 49 (49)

REFERENSER
DHI, 2015. Kompletterande regnstatistik för Stockholm
ELU, 2020. PM Geoteknik – DP Solna Station. Uppdrag: 40261, daterad 2020-05-20.
Hedenvind Projekt, 2019. Miljötekniska markundersökningar Kvarter Farao och Kairo,
Solna stad. Uppdrag: HP180712, daterad 2019-06-24.
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2020. WebbGIS, hämtat 2020-05-13, https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183
Länsstyrelserna, 2018. Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av
skyfall, Fakta 2018:5, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands
län.
SGU, 2020. SGU:s kartvisare, https://apps.sgu.se/kartvisare/, hämtat 2020-05-13.
Stockholms stad, 2017. Dagvatten PM Beräkningsmetodik för dagvattenflöde och
föroreningstransport, version 1.0.
Sweco, 2017. Solna Station – Förstudie avseende byggnads och
anläggningskonstruktion. Uppdrag 2514848000, daterad 2017-10-04.
VISS, 2020. Brunnsviken, SE658507-162696,
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA68040883, hämtad 2020-0513.

