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 Sammanfattning 

På uppdrag av Motala kommun har Norconsult AB upprättat detta PM som redovisar resultat från inledande 

arbetet med en dagvattenutredning samt skyfallskartering för detaljplan Varamon 1:68 i Motala. Planområdet 

är ca 9,9 ha stort och planeras bestå av ett idrottscentrum.  

 

I dagsläget består planområdet till majoriteten av grönytor och dagvatten från stora delar av området infiltreras 

ner i marken samt tas upp av växtlighet.  

 

Efter exploateringen beräknas dagvattenflödet inom planområdet öka och det finns därför ett behov av 

fördröjningsanläggningar. Den erforderliga fördröjningsvolymen för ett 30-årsregn med tillåten avtappning 

motsvarande ett befintligt 30-årsregn samt 5-årsregn har beräknats till ca 1950 m3 respektive 2500 m3. 

Inom planområdet finns främst två områden som riskerar översvämningar vid ett klimatanpassat 100-årsregn 

med befintlig höjdsättning. Det ena området ligger i anslutning till en stor lågpunkt som sträcker sig in på den 

så kallade Z-parken, vilket idag består av en camping och fotbollsplaner. För att möjliggöra exploatering inom 

dessa områden måste höjdsättningen studeras särskilt, för att säkerställa att vatten kan flöda på ett säkert sätt 

utan att skada byggnader. Även en del av Bispgatan har identifierats som ett område med översvämningsrisk. 

Fortsatt utredning gällande skyfalls- och dagvattenhanteringen inom planområdet kommer att ske och 

resultera i två separata rapporter.  
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1 Inledning 

På uppdrag av Motala kommun har Norconsult AB upprättat detta PM som redovisar resultat från inledande 

arbetet med en dagvattenutredning samt skyfallskartering för detaljplan Varamon i Motala. Syftet med PM:et 

är att övergripande redovisa vilka åtgärder som krävs för att omhänderta dagvattnet inom planområdet samt 

vilka risker för översvämningar som idag uppkommer vid ett skyfall.  

 

Planområdet är beläget ca 2,5 km från Motala centrum, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Karta över Motala tillsammans med planområdets ungefärliga placering (Motala kommun, 2021). 
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Planområdet är ca 9,9 ha stort och består idag till största delen av grönytor, se figur 2. I planområdets 

nordvästra del är två villor belägna. Precis väster om planområdesgränsen går Bispgatan och på andra sidan 

vägen ligger Z-parken med tillhörande camping. 

 

 
Figur 2. Planområdets ungefärliga utbredning markerat i rött. 
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1.1 Planerad exploatering 

Inom planområdet planeras ett nytt idrottscentrum anläggas. Området kommer inkludera flertalet idrottshallar. 

Utformningen av planområdet var vid framtagandet av detta PM inte helt fastställd. I figur 3 redovisas det 

dispositionsskissen från 2021-05-25. 

 

Figur 3. Förslag på dispositionsskiss, erhållen: 2021-05-21. 

 

1.2 Underlag 

• Primärkarta i dwg, erhållen 2021-02-08 

• Höjdata, erhållet 2021-03-08 

• Ledningsunderlag i dwg, erhållet 2021-03-01 

• Dispositionsskiss, fyra förslag, erhållet 2021-03-08 

• Dispositionsskiss, 1 förslag, erhållet 2021-03-29 

• Dispositionsskiss, 1 förslag, erhållet 2021-05-21 

• Planområdesgräns i dwg, erhållen 2021-03-10 

• Planområdesgräns i dwg, erhållen 2021-05-17 

• Jordartskarta 1:25 000–1:100 000, i shp, SGU, erhållen 2021-03-15 

• Fastighetskarta, i shp, erhållen 2021-03-08 

• Laserdata, i xyz, erhållen 2021-03-10 
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1.3 Förutsättningar 

Under arbetets gång bearbetades förslagen på dispositionsskiss varvid det senaste erhölls den 2021-05-21, 

efter att utredningen framställts. Detta förslag redovisas i figur 3 men har inte inkluderats i beräkningarna. 

Även planområdesgränsen för området reviderades under arbetets gång vilket innebar att Bispgatan och 

Trafikverkets dagvattendamm inte längre är inkluderade i planområdet medan delar av Badstrandsvägen har 

tillkommit. I detta PM redovisas den uppdaterade planområdesgränsen i figurerna men som underlag för 

beräkningarna har den tidigare planområdesgränsen används. Förändringen av planområdet kan påverka de 

framtida dagvattenflödena inom planområdet. Emellertid har förändringen resulterat i att planområdet har 

minskat i storlek och bedömningen görs därför att de beräkningar som har utförts inte underskattar de framtida 

dagvattenflödena.  

Beräkningarna av dagvattenflöden och fördröjningsvolymen har utgått från fyra olika förslag på 

dispositionsskisser. Utifrån dessa förslag antogs i samråd med Motala kommun följande: 

• Byggnader med en total yta på 37 356 m2 anläggs, vilket motsvarar arean för det förslag med störst 

byggnadsarea. 

• Bispgatan som är belägen i planområdets västra del kommer i framtiden vara oförändrad. 

• De befintliga villorna i planområdes nordvästra del rivs. 

• Resterande ytor inom planområdet kommer i framtiden vara till 70 % hårdgjorda och 30 % kommer 

bestå av grönytor. 

Delar av planområdet ingår i Bispmotala dikningsföretag, se figur 4. Enligt Motala kommun planeras 

dikningsföretaget att avvecklas.  

 

 

Figur 4. Planområdet tillsammans med gränsen för Bispmotala dikningsföretag (Länsstyrelsen Östergötland , 2021). 
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 Dimensioneringsförutsättningar 

Förutsättningar för dimensionering enligt Svenskt Vatten redovisas i tabell 1. Tabellen visar rekommenderade 

minimikrav på återkomsttid för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem. Planområdet har definierats 

som centrum- och affärsområde och rekommenderad återkomsttid för regn vid fylld ledning är då 10 år och för 

trycklinje i marknivå 30 år. 

 

 

Tabell 1. Tabell från P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

 

 

Enligt Motala kommun ska dagvattenanläggningar dimensioneras så att dagvattenflödet inte ökar efter 

exploateringen för ett 30-årsregn. Befintliga ledningsnätet är inom området dimensionerat för ett 5-årsregn. 

Exakt hur stor kapacitet det befintliga dagvattennätet har och hur stort flöde som kan avledas från 

planområdet till ledningsnätet var inte känt när detta PM upprättades.  
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2 Dagvattenutredning 

2.1 Befintlig dagvattenhantering 

Planområdet består idag till största del av grönytor och dagvatten infiltreras ner i marken samt tas upp av 

växtlighet. Höjderna inom planområdet varierar mellan ca 90 och 100 m.ö.h med en övergripande lutning i 

nordvästlig riktning, se figur 5. Vid kraftiga regn avrinner dagvatten inom planområdet mot Bispgatan och 

sedan vidare norrut. Längs Bispgatans södra del finns rännstensbrunnar i gatan som är anslutna till det 

allmänna dagvattennätet. Dagvattennätet har sitt utlopp i diket som är beläget väster om Bispgatans norra del. 

Dagvattnet avleds från diket via en trumma till en dagvattendamm norr om Månvägen. Planområdet ligger 

inom tillrinningsområdet för Vättern. 

 

Intill planområdets finns en dagvattendamm som tillhör Trafikverket, dammen omhändertar dagvatten från 

riksväg 50. 

 

 
Figur 5. Områdesbild med ytavrinning för dagvatten. Planområdet är markerat med röd linje. 
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2.2 Befintliga dagvattenflöden 

Beräkning av befintliga dagvattenflöden från planområdet har genomförts med rationella metoden enligt 

Svenskt Vattens publikationer P110, med följande formel:  

𝑄 = 𝐴 ∙ φ ∙ i  [𝑙
𝑠⁄ ]  

𝐴 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑦𝑡𝑎 [ℎ𝑎] 

φ = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [ 𝑙
(𝑠 ℎ𝑎)⁄ ] 

Den yta som bidrar till avrinning kallas reducerad area och beräknas genom att en avrinningskoefficient 

multipliceras med den totala arean. Rinntiden beräknades till 30 minuter och beräkningarna utfördes för ett 5-, 

10- , 20 -, 30-, 50-, 100- samt 200-årsregn. I tabell 2 redovisas beräknade flöden för befintlig situation. 

 

 

Tabell 2. Befintliga beräknade dagvattenflöden tillsammans med befintlig markanvändning samt valda 
avrinningskoefficienter. 

Markanvändning 
Area 
[ha] 

φ 
Red area 

[ha] 

Q5-

årsregn 

 [l/s] 

Q10-

årsregn 

 [l/s] 

Q20-

årsregn  

[l/s] 

Q30-

årsregn  

[l/s] 

Q50-

årsregn  

[l/s] 

Q100-

årsregn  

[l/s] 

Q200-

årsregn  

[l/s] 

Grönytor 8,8 0,1 0,9 81 101 127 146 172 217 272 

Villaområde 0,4 0,2 0,1 9 12 15 17 20 25 31 

Väg 0,5 0,8 0,4 37 47 59 67 79 100 125 

Damm  0,2 1,0 0,25 23 29 36 42 49 62 78 

Totalt 9,9 - 1,6 150 189 237 272 320 404 506 

 

 

2.3 Framtida dagvattenflöden 

Framtida utformningen av planområdet var vid upprättandet av detta PM inte helt fastställd. Placering av 

framtida byggnader och andra anläggningar har därför inte inkluderats i utredningen. Beräkningar av framtida 

dagvattenflöden har utgått från de antaganden som redovisas i avsnitt 1.3. 

 

Framtida dagvattenflöden har beräknats enligt rationella metoden som beskrivs i avsnitt 2.2. En klimatfaktor 

på 1,25 har inkluderats enligt P110 för att anpassa beräkningarna till förväntade ökade nederbördsmängder 

på grund av framtida klimatförändringar. För att beräkna det befintliga flödet användes rinntiden 10 minuter 

enligt rekommendationer från P110 och beräkningarna utfördes för ett 5-, 10- , 20 -, 30-, 50 -, 100- och 200-

årsregn. Beräknande flöden för framtida situation redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Befintliga beräknade dagvattenflöden tillsammans med befintlig markanvändning samt valda 
avrinningskoefficienter. 

Markanvändning 
Area 
[ha] 

φ 
Red 
area 
[ha] 

Q5-

årsregn 

 [l/s] 

Q10-

årsregn 

 [l/s] 

Q20-

årsregn  

[l/s] 

Q30-

årsregn  

[l/s] 

Q50-

årsregn  

[l/s] 

Q100-

årsregn  

[l/s] 

Q200-

årsregn  

[l/s] 

Väg 0,5 0,8 0,4 91 115 145 164 196 247 388 

Damm 0,2 1,0 0,2 56 71 90 102 121 153 240 

Byggnader 2,4 0,9 2,1 479 607 763 868 1034 1301 2048 

Hårdgjorda ytor 4,4 0,8 3,6 797 1010 1270 1444 1720 2164 3406 

Grönytor 2,4 0,1 0,2 53 68 85 97 115 145 228 

Totalt  9,9 - 6,5 1476 1871 2353 2675 3186 4010 6310 

 

Vid ett 30-årsregn beräknad dagvattenflödet öka från 272 l/s till 2675 l/s efter exploateringen. 

2.4 Erforderlig fördröjningsvolym 

Dagvattenflödet inom planområdet beräknas öka i framtiden på grund av en större andel hårdgjorda ytor och 

på grund av kraftigare nederbörd till följd av klimatförändringar. För att inte öka belastningen på befintliga 

ledningsnätet måste dagvatten fördröjas.  

 

Med hjälp av Svenskt Vattens beräkningsmetod Magasineringsberäkning med hänsyn till rinntid enligt 

Dahlströms 2010 för varaktighet upp till 1 dygn (Svenskt Vatten, 2010) har den erforderliga 

fördröjningsvolymen beräknats för ett 30-årsregn. Enligt Motala kommun ska ett framtida 30-årsregn med 

klimatfaktor fördröjas till ett befintligt 30-årsregn. Tillåten avtappning valdes därför till det befintliga 

dagvattenflödet vid ett 30-årsregn vilket motsvarar 272 l/s. Det befintliga dagvattennätet som är beläget i 

anslutning till planområdet är enligt Motala kommun emellertid endast dimensionerat för ett 5-årsregn. För att 

inte ledningsnätet ska bli överbelastat föreslås att dagvattenflödet från planområdet inte överskrider det 

befintliga flödet som uppkommer vid ett 5-årsregn. Erforderlig fördröjningsvolym har därför även beräknats 

med en tillåten avtappning som motsvarande ett befintligt 5-årsregn, det vill säga 151 l/s. Exakt hur stor 

kapacitet det befintliga dagvattennätet har och hur stort flöde som kan avledas från planområdet till 

ledningsnätet var när detta PM upprättades inte känt. I fortsatt arbete bör detta utredas närmare för att inte 

riskera att överbelasta ledningsnätet. I tabell 4 redovisas beräknade erforderliga fördröjningsvolymer. 

 

Tabell 4. Beräknad erforderlig fördröjningsvolym, avtappning 272 l/s samt 151 l/s motsvarar ett befintligt 30-årsregn 

respektive 5-årsregn. 

Tillåten avtappning 
[l/s] 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 

[m3] 

272 1950 

151 2500 
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2.5 Fördröjningsanläggningar  

Det finns olika typer av anläggningar som kan fördröja och rena dagvatten. I tabell 5 redovisas tre olika typer 

av anläggningar; makadammagasin, regnbäddar och dagvattendamm. I tabellen redovisas övergripande vilka 

dimensioner som skulle krävas för var och en av dessa anläggningar för att omhänderta den totala erforderliga 

fördröjningsvolymen. Anläggningarnas volym, djup och area är grovt beräknade och innefattar flertalet 

antaganden. Regnbäddarna antas vara nedsänkta med ca 0,2 m och bestå av ett lager med filtermaterial, ett 

materialavskiljande lager samt ett dräneringslager. Den genomsnittliga porositeten antas vara ca 40 %. 

Dagvattendammens area motsvarar 2,5 % av tillrinningsområdets reducerade area då den optimala 

avskiljningskapaciteten i en dagvattendamm genereras vid detta förhållande. Djupet på dammen är det 

genomsnittliga djupet som krävs för att omhänderta den erforderliga fördröjningsvolymen. En dagvattendamm 

innefattar generellt olika sektioner med varierande djup för att uppnå bästa möjliga rening. För att uppnå god 

rening i en dagvattendamm behöver den också ha en permanent vattenspegel, detta gör emellertid att den 

behöver anläggas med ett större djup. Samtliga anläggningar är dimensionerade för att ha en avtappning 

motsvarande ett befintligt 30-årsregn. 

 
 
Tabell 5. Dimensioner av dagvattenanläggningar för omhändertagande av 30-årsregn, då tillåten avtappning motsvarar 
befintligt flöde vid 30-årsregn. 

Anläggning 
Genomsnittlig 

porositet  
[%] 

Volym 
anläggning  

[m3] 

Djup 
[m] 

Area 
[m2] 

Makadammagasin 30 6 500 1 6 500 

Regnbäddar 40 4 460 1,1 4 400 

Dagvattendamm 100 1 952 1,2 1 600 

 

Dimensioner på anläggningar för att fördröjning av ett framtida 30-årsregn till befintligt 5-årsregn redovisas i 

tabell 6. 

 

Tabell 6. Dimensioner av dagvattenanläggningar för omhändertagande av 30-årsregn, då tillåten avtappning motsvarar 
befintligt flöde vid 5-årsregn 

Anläggning 
Genomsnittlig 

porositet  
[%] 

Volym 
anläggning  

[m3] 

Djup 
[m] 

Area 
[m2] 

Makadammagasin 30 8 300 1 8 300 

Regnbäddar 40 6 300 1,1 5 700 

Dagvattendamm 100 2 504 1,5 1 600 

 

I figur 6 redovisas ett av förslagen på dispositionsskiss (erhållen 2021-03-08) tillsammans med ytbehovet för 

ett makadammagasin. Alternativ 1 (inre linjen) är den area som krävs på ett makadammagasin om 

avtappningen från magasinet motsvarar ett befintligt 30-årsregn och alternativ 2 (yttre linjen) är den area som 

krävs om avtappningen motsvarar ett befintligt 5-årsregn. Figuren ger en uppfattning om hur stor yta som 

behöver tas i anspråk för dagvattenhantering inom planområdet men är inte ett färdigställt förslag. 

Planområdesgränsen har efter framtagandet av denna figur ändrats.  
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För att åstadkomma en god dagvattenhantering är det fördelaktigt att ha olika typer av anläggningar som är 

anpassade efter markanvändningen.  

 

 

Figur 6. Utbredning av makadammagasin tillsammans med förslag på dispositionsskiss. Planområdesgränsen i figuren 

motsvarar planområdets tidigare utbredning (2021-03-10). 

 

För att säkerställa vilket djup en dagvattenanläggning kan anläggas på inom planområdet behövs ytterligare 

utredning utföras. Grundvattennivån inom området bör utredas då en hög grundvattennivå kan försvåra 

anläggandet av ett magasin eller en damm. Placering av dagvattenanläggningar kan också komma att 

påverkas av resultat från kommande geoteknisk utredning. Nivåer på det befintliga ledningsnät behöver 

studeras för att utreda möjliga nivåer på framtida anläggningar och ledningar. Detta planeras att utföras i det 

kommande arbete med dagvattenutredningen. Om dagvattenanläggningarna inte kan ha det djup som 

redovisas i tabellerna ovan behöver en större yta tas i anspråk. Framtida höjdsättning inom planområdet 

kommer också påverka dagvattenhanteringen och placering av dagvattenanläggningar. Områden bör 

höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid ett 100-årsregn inte skadar byggnader. 

Marken vid byggnader bör höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfredsställande 

avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna erhållas. 

Hur dagvattnet omhändertas inom planområdet påverkas även av reningsbehovet. Exploateringen innebär att 

grönytor kommer ersättas med mer förorenade ytor så som, asfaltsytor, bilvägar och parkeringar. 

Föroreningsbelastningen kommer således att öka i dagvattnet och även med reningsanläggningar är det svårt 

att uppnå den nivån som förekommer idag. Beräkningar måste utföras för att utreda förändringen av 

föroreningar i dagvattnet. För att uppnå god rening kan dagvattenanläggningarna storlek behöva utökas samt 

att det kan finnas behov av ytterligare reningssteg. Reningen kan också behöva anpassas efter 

markanvändningen då behovet av rening varierar. Beräkningar av föroreningsbelastningen i dagvattnet 

planeras att inkluderas i det kommande arbetet med dagvattenutredningen.   
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3 Skyfallskartering 

I denna inledande utredning har en skyfallsmodell tagits fram för att utreda hur större regn påverkar 

planområdet. Skyfallsmodellen för området byggts upp i programvaran MIKE 21. Modelleringen har gjorts med 

utgångspunkt från bland annat Svenskt Vattens publikation P110 (2016) samt MSB:s Vägledning för 

skyfallskartering (2017). 

3.1 Uppbyggnad modell 

 Terrängmodell 

För den befintliga skyfallssimuleringen har en terrängmodell byggts upp med befintliga höjder och strukturer. 

Modellgränserna har anpassats till gränserna för det topografiska avrinningsområdet som är ca 406 ha, där 

planområdet ligger relativt långt ned i avrinningsområdet som har utlopp i Vättern. Höjdsättningen bygger på 

erhållen laserscanning med upplösningen 1x1 m. Byggnader i modellen är upphöjda utifrån fastighetskartan, 

detta för att skapa rinnvägar runt dessa.  

I höjdmodellen finns ett antal gång- och cykelgenomgångar som har justerats för att tillåta vattnet att flöda 

genom ovanliggande vägbanor. Detta har gjorts genom att sänka ned vägbanornas marknivåer till 

underliggande gång- och cykelbanas nivå för de berörda cellerna.  

 Nederbörd 

Vid skyfallskarteringar används konstruerade regntillfällen, så kallade designregn. Även om korttidsnederbörd, 

det vill säga skyfall, har betydande regionala skillnader (för regnvaraktigheter upp till 12 timmar (Olsson, o.a., 

2017), används regnserier från P104 (Svenskt Vatten, 2011) som bygger på intensitets-varaktighetssamband 

som gäller för hela Sverige då kommunen i det här fallet inte har någon egen regnserie. För att ta hänsyn till 

framtidens klimat används, en klimatfaktor på 1,25 enligt rekommendationer från Svenskt Vatten P110 

(Svenskt Vatten, 2016). 

Skyfallskarteringen för Varamon Motala har modellerats med ett 100-årsregn med 6 timmars varaktighet. 

Designregnet som har använts är av så kallad CDS-typ, vilket består av flera blockregn med olika intensiteter 

och varaktigheter, se figur 7. 

I samråd med Motala kommun (2021-03-04) har kapaciteten i dagvattenledningsnätet antagits motsvara ett 5-

årsregn utan klimatfaktor. Ett schablonmässigt avdrag har därför gjorts för alla hårdgjorda ytor (byggnader, 

vägar och hårdgjorda industriområden) som motsvarar volymen för ett 5-årsregn utan klimatfaktor av CDS-typ. 

På övriga ytor i modellområdet har regnets fulla intensitet använts. 
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Figur 7. CDS-regn som använts i skyfallskarteringen med 100 års återkomsttid. Mörkblå linje visar regnets fulla intensitet. 
Ljusblå linje visar intensiteten efter att avdrag gjorts för ledningsnätets kapacitet och används på ytor som antas vara 
ansluta till ledningsnätet. 

 

 Vätterns vattenstånd 

Som ett randvillkor till modellen har Vätterns vattennivå ansatts som + 88,95 m (RH2000) vilket är beräknad 

medelvattennivå för åren 1961–1990. Nivån är beräknad med HBV-modellen för dagens klimat (SMHI, 2017). 
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 Markens råhet 

När vatten rinner över en yta uppstår energiförluster till följd av friktion mellan vatten och markytan. Hur stor 

förlusten blir beror till stor del på markens råhet, vilket påverkar vattnets utbredning, djup och hastighet. 

Markens råhet beskrivs med Mannings tal (M). Ett högt värde på M motsvarar låg friktion medan lägre värden 

motsvarar högre friktion mellan vattnet och markytan. För att bestämma markens råhet för olika ytor användes 

Fastighetskartan som innehåller information om byggnader, vägar samt markanvändning. Värden som 

använts i skyfallskarteringarna presenteras i tabell 7. 

 

 

Tabell 7. Värden på Mannings tal som använts i skyfallskarteringen för olika ytor. Ytorna har klassats utifrån 
Fastighetskartan. 

Markanvändning Mannings tal M 

Hårdgjorda ytor/vatten 50 

Grönområde 2 

Bebyggelseområden 30 

 

 Infiltration 

Markens infiltrationskapacitet styr hur mycket och hur snabbt vatten kan infiltrera genom markytan. I 

skyfallsberäkningarna har en infiltrationsmodul använts som tar hänsyn till markens porositet, 

magasinskapacitet, perkolation och initial vattenhalt. Information om jordarter i området har erhållits från 

SGU:s jordartskarta. Värden som använts i skyfallskarteringen presenteras i tabell 8. 

 

 

Tabell 8. Värden som använts i infiltrationsmodulen för olika jordarter och beskriver infiltrationskapacitet, porositet, 
mäktighet, perkolation samt initial vattenhalt. Information om jordarter har hämtats från SGU:s Jordartskarta. 

Jordart 
Infiltration 

(mm/h) 
Porositet        

(-) 
Mäktighet 

 (m) 
Perkolation 

(mm/h) 
Vattenhalt  

(%) 

Sand och grus 90 0,4 0,3 18 20 

Isälvssediment 72 0,4 0,3 14 20 

Morän  36 0,4 0,3 36 20 

Lera 4 0,4 0,3 0,04 45 

Torv 18 0,4 0,3 2 40 

Hårdgjort/vatten 0 0,05 0,1 0 0 
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3.2 Resultat 

Ifrån simuleringen erhålls resultat för varje tidssteg samt de maximala värdena i varje cell. Redovisade 

maxflöden och maximala vattendjup är momentana och uppstår därför inte samtidigt i alla celler utan kan ske i 

olika tidssteg. 

Simulering i Mike 21 visade att en stor flödesväg går norr om planområdet som leder stora mängder vatten 

mot befintligt dammsystem nordväst om planområdet. De maximala flödena är emellertid inte stora utan 

varierar mellan 0–0,5 m3/s/m, se figur 8, där också flödesriktningen efter den maximala nederbördsintensiteten 

redovisas. 

 

 
Figur 8. Simulerat maxflöde vid befintliga förhållanden under ett klimatanpassat 100-årsregn, samt principiella flödesvägar 
efter skyfall markerat med röda pilar. 
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Resultaten visar att det undersökta 100-årsregnet för befintliga förhållanden skulle orsaka viss 

översvämningsproblematik inom planområdet. I anslutning till planområdet ansamlas vatten främst i den 

lågpunkt som finns på norra delen av Bispgatan men också i diken och den damm som ligger i anslutning till 

lågpunkten, se figur 9. Området väster om detta, en del av det så kallade Z-parken, drabbas av stora 

vattendjup. Även Trafikverkets dagvattendamm blir vattenfyllt vid simulerat 100-årsregn.  

Längre söderut finns en lokal lågpunkt där det maximala vattendjupet går upp emot en 0,6 m. 

För modelleringsresultat se bilaga 1 och 2. 

 

 
Figur 9. Simulerat maximalt vattendjup inom planområdet vid befintliga förhållanden under ett klimatanpassat 100-årsregn. 

 

Lågpunkter  
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3.3 Fortsatt arbete skyfallsmodell 

Mellan dagvattendammen nordväst om planområdet och den mindre damm som ligger precis inom 

planområdet väster om Bispgatan finns en befintlig kulvert/dagvattenledning. I modellen är de båda dammarna 

idag inte sammankopplade på något sätt. Information om ledningens kapacitet och vattengångarnas nivå 

skulle kunna bidra till ett nytt ställningstagande kring om denna kulvert bör vara med i simuleringen eller ej. 

Har ledningen en liten kapacitet är det troligt att den går full redan vid mindre regn och påverkar då inte 

översvämningsutbredningen vid ett skyfall. Har den däremot en mycket stor kapacitet kan resultatet inom 

planområdet eventuellt påverkas.  

Vattennivån i det stora dammsystemet ligger på +92,29 m i slutet av simuleringen, det vill säga den 

vattennivån som är i sista tidssteget (kl. 18.00), se CDS-regnets uppbyggnad i figur 7. Medan nivån i den lilla 

dammen/diket inom planområdet ligger, vid samma tidpunkt, på +91,55 m. Detta innebär att vatten eventuellt 

skulle kunna tryckas upp i planområdet och översvämningsutbredningen i den norra delen skulle då bli något 

större.  

Om det inte finns tillgång till information om dimensioner och vattengångar föreslås att en inventering och 

inmätning görs av trumman. 
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4 Slutsats 

• För ett 30-årsregn beräknas dagvattenflödet inom planområdet öka från 272 l/s till 2 675 l/s efter 

exploateringen, detta till följd av ändrad markanvändning samt förväntad ökad regnintensitet.  

 

• Den erforderliga fördröjningsvolymen för att inom planområdet fördröja ett framtida 30-årsregn med en 

tillåten avtappning motsvarande flödet vid ett befintligt 30-årsregn har beräknats till 1 950 m3. 

 

• Den erforderliga fördröjningsvolymen för att inom planområdet fördröja ett framtida 30-årsregn med en 

tillåten avtappning motsvarande flödet vid ett befintligt 5-årsregn har beräknats till 2 500 m3.  

 

• Ytterligare utredning behöves genomföras för att säkerställa vilka flöden som kan avledas till det 

befintliga ledningsnätet och exakt hur mycket dagvatten som behöver fördröjas. 

  

• Ifrån skyfallsmodellering går det att se främst två lokala lågpunkter inom planområdet där vatten 

ansamlas. Vid exploatering på eller i anslutning till dessa områden behöver höjdsättningen ses över 

för att säkerställa att vattnet kan avrinna utan att skada byggnader. Gällande översvämningen i 

nordvästra delen av planområdet så är det ett mycket stort område som har ett stort vattendjup. Det är 

därför stora volymer vatten som vid en eventuell exploatering i området måste förflyttas någon 

annanstans. En eventuell exploatering i omgivande områden skulle kunna påverka 

översvämningsutbredningen både i och utanför planområdet. 

 

• Vattendjupet på Bispgatan uppgår som maximalt till ca 0,25–0,3 m, generellt brukar utryckningsvägar 

maximalt få ha 0,2 m vattendjup för att inte påverka framkomligheten för räddningsfordon vid skyfall. 

En diskussion bör därför föras om översvämningen på Bispgatan kan påverka eventuella 

utryckningsvägar och om framkomlighet är viktigt inom översvämmat område. 
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