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Sammanfattning 
Planområdet Södra Tuna ligger i de nordvästra delarna av Sandviken, ca 2 km 
från Sandviken centrum. Planområdet avgränsas i söder av E16 och i öster och 
i norr av befintliga handels- och industriområden. Planområdet har en total area 
på ca 36 ha. 

Tidigare utredningar har visat att planområdet ligger inom ett område från vilket 
stora mängder vatten rinner av vid skyfall (100-årsregn). Exploateringen medför 
ökad avrinning. För planarbetet behöver effekten beskrivas och åtgärder 
föreslås för att hantera detta.  

Utredningen syftar till att klargöra att planen uppfyller kraven på framkomlighet, 
översvämningsskydd vid skyfall och att inte översvämningsrisken ökar i 
omgivande områden.   

En 1-dimensionell modell (Mike+) upprättas för att analysera skyfallet för 
befintlig situation och efter planens genomförande. 

Skyfallet beskrivs av ett 6-timmars 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Den 
maximala regnintensiteten är 220 mm/h och den totala regnvolymen är 105 
mm. 

Planområdet ligger inom två avrinningsområden varav det sydvästra delen 
rinner under E16. Nordöstra delen rinner av österut och genom trummor under 
Järbovägen. I planen har ytor för dagvatten- och skyfallshantering avsatts. 

Inom dessa ytor föreslås utjämningsanläggningar. Anläggningen i nordost bör 
rymma 6900 m3. De två anläggningarna i sydvästra delen av planområdet bör 
rymma 2000 m3 respektive 1800 m3. Delar av dessa volymer måste hållas kvar 
tills översvämningsrisken nedströms upphört. Inom anläggningen bör även 
reningsanläggning för dagvatten förläggas.  

Avledningen av skyfallet till respektive utjämningsanläggning går via vägar med 
gräsbeklädda svackdiken på båda sidorna. Nödvändig storlek på svackdiken 
varierar, som störst bör dom vara 0,5 m djupa och 3 m breda. Höjdsättningen 
av vägarna kan i stort följa befintlig topografi. 

Från fastigheter måste avrinning kunna ske mot vägarna. Detta ställer krav på 
höjdsättningen inom respektive fastighet. 

Avskärande diken längs planområdets östra och södra sida krävs också för att 
styra skyfallet mot anläggningarna. Diken med v-formad sektion, släntlutning på 
1:1 och 1 m djup ger tillräcklig kapacitet. 

Med föreslagna åtgärder kan detaljplanen uppfylla krav på översvämningsrisk 
för byggnader, framkomlighet och utan att förvärra översvämningsrisken för 
intilliggande områden. 

Väster om planområdet finns en lågpunkt vars utlopp som skulle kunna regleras 
för att minska översvämningsrisken nedströms. Detta ökar dock vattennivån 
uppströms under långa perioder utanför planområdet. Möjligheten har därför 
inte utretts. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Planområdet ligger i de nordvästra delarna av Sandviken, ca 2 km från 
Sandviken centrum, se Figur 1. Planområdet avgränsas i söder av E16 och i 
öster och i norr av befintliga handels- och industriområden. Planområdet har en 
total area på ca 36 ha. 

 

Figur 1 Planområdets läge i relation till Sandviken Centrum. Bild från Dagvattenutredning (Sweco, 
2022) 

Inom planområdet finns ingen bebyggelse. 

En kraftledningsgata skär genom området i nordsydlig riktning. 

Under 2022 tog Sweco fram en skyfallsmodell för området Stora Tuna och 
beräknade avrinningen från ett klimatpåverkat 100-årsregn (Sweco, 2022).  

1.2 Syfte 
Utredningen syftar till att klargöra att planen uppfyller kraven på framkomlighet, 
översvämningsskydd vid skyfall och att inte översvämningsrisken ökar i 
omgivande områden.   
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2 Förutsättningar 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning 
(PBL 2 kap 5 §). Boverket tillhandahåller tillsynsvägledning till länsstyrelserna 
för deras tillsyn av skyfallsrelaterade frågor i detaljplaneärenden. 
Utgångspunkter från Boverket säger att ny sammanhållen bebyggelse och 
bebyggelse med samhällsviktig verksamhet bör placeras så att den årliga 
sannolikheten för att bebyggelse tar skada vid skyfall är mindre än 1 % 
(Boverket, 2020). Branschorganisationen Svenskt Vatten uttrycker samma 
riktlinje som att kommunen ansvarar för att skydda bebyggelse mot 
översvämningsskador orsakade av regnhändelser med en återkomsttid om 
minst 100 år (Svenskt Vatten, 2016). Vidare anger både Boverket och Svenskt 
Vatten att en klimatfaktor ska inkluderas för att ta hänsyn till större och mer 
intensiva regn i ett framtida klimat. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns 
rekommendationer är en lämplig klimatfaktor 1,2-1,4 utifrån dagens 
kunskapsläge, vilket innebär att regnvolymen antas öka med 20-40% 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018). Sandviken kommun har inte antagit 
lokala riktlinjer för vilken återkomsttid bebyggelsen ska anpassas efter 

Länsstyrelsen i Stockholms och Västra Götaland har tagit fram 
rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall som i hög 
grad överensstämmer med rekommendationerna från Boverket, 
rekommendationerna sammanfattas kortfattat nedan.   

 Ny bebyggelse planeras så att den varken tar eller orsakar skada (både 
nedströms och uppströms planområdet) vid ett 100-årsregn. 
Omkringliggande obebyggda områden kan användas som 
översvämningsskydd för planerad byggnation.  

 Bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre 
säkerhetsnivå.  

 Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och vid behov 
säkerställas. Detta främst för att räddningstjänsten ska kunna nå och 
utrymma byggnader.  

 Skyfall är något som inte kan hanteras i det slutna dagvattensystemet 
då detta system inte är dimensionerat för sådana stora mängder vatten. 
Det är inte heller rimligt att dimensionera det slutna ledningssystemet 
för dagvatten som VA-huvudmannen tillhandahåller för dessa händelser 
då de inträffar för sällan för att det ska vara samhällsekonomiskt rimligt. 
Översvämningsrisken till följd av skyfall för ny bebyggelse behöver i 
stället hanteras på markytan. 

 

Riktlinjer på högsta acceptabla vattendjup för att bibehålla framkomlighet ges i 
Göteborgs kommuns Översiktsplan - Tematiska tillägg för översvämningsrisk 
(Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2019). Enligt dessa kan framkomlighet 
bibehållas upp till 20 cm vattendjup. I brist på nationella riktlinjer 
rekommenderas detta krav inom planområdet. 

Från Swecos skyfallsutredning används förutsättningarna avseende 
regnbelastning och infiltration. 

I plankartan och erhållet kartmaterial anges uppdelningen av allmän plats och 
kvartersmark och storlek på byggrätt inom respektive fastighet. I december 
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2022 uppdaterades storleken på byggrätter (50%), asfalt (35 %) samt 
genomsläpplig mark (15 %) vilket denna utredning beaktat.  

Enligt planbeskrivningen planeras anpassning av markförhållanden för att 
möjliggöra exploatering. Ytor i planen är ansatta för att rymma hantering av 
dagvatten och utjämning av skyfall. Vägar i området flankeras av svackdiken 
som tillsammans med vägbanan får användas för att avleda skyfall. Dessa 
vägar ska om möjligt följa befintliga höjdförhållanden. 

3 Underlag 
 Dagvattenutredningen, Rev D (Sweco, 2022) 
 Skyfallsanalysen för Stora Tuna (Sweco, 2022) 
 Planunderlag från Sandviken kommun, skickad 2022-12-05 
 Plankarta – Samrådshandling, Detaljplan för Södra Tuna, Del av Tuna 

3:1 (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022) 
 Planbeskrivning – Detaljplan för södra Tuna3:1 i Sandviken kommun, 

Gävleborg län (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 
2022) 

 Lantmäteriets Markhöjdsmodell grid +1 via Scalgo (skannat 2018) 
 

4 Metod 
Förutsättningar som kvartersmarkens höjdsättning, byggnaders placering och 
fördelning av markanvändning inom respektive fastighet är inte ännu bestämt. 
Detta har varit avgörande för val av metod för modellering. 

För att analysera ytavrinning och fördröjning upprättas en 1-dimensionell modell 
i det hydrodynamiska modellverktyget Mike+ som är ett program för modellering 
av bland annat vattendrag, spillvattennät och vattenledningar. För vidare 
beskrivning av programmet hänvisas till Collection System User Guide 2022. 

Med programmet kan också ytavrinning beskrivas med en 2-dimensionell 
modell som kan beakta detaljerad topografi inklusive byggnader, 
markanvändning samt övriga platsspecifika förutsättningar. Eftersom inget 
detaljerat topografiskt förslag finns erhålls inte fördelarna med 2-dimensionell 
modellering och nyttjad metod bedöms vara mer effektiv. 

Utredningen syftar till att säkerställa att ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
avvattnas utan att: 

 vattendjupet orsakar skada eller förhindrar framkomlighet. Detta 
säkerställs genom att dimensionera ytvattenstråk och utjämningar så 
vattendjupet på vägar inte överstiger 20 cm (Stadsbyggnadskontoret, 
Göteborg, 2019).  

 vattendjupet skadar byggnader. Detta görs genom att ange lägsta 
marknivå för byggnader inom respektive kvarter inom planen 

 ytvattenflödet inte ökar nedströms. Detta kontrolleras genom att 
jämföra flödet som lämnar planområdet mot motsvarande 
naturmarksavrinning. 
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Regnbelastning 

Hårdgjorda ytor har belastats med ett 6-timmars 100-års CDS-regn med 
klimatfaktor 1,25 och en maximal regnintensitet på 220 mm/h (se Figur 2). Den 
totala regnvolymen motsvarar 105 mm. Varaktigheten på regnet är väl tilltagen, 
varaktigheten är längre än områdets koncentrationstid vilket garanterar att hela 
detaljplaneområdet bidrar med avrinning.   

 

Figur 2 Tidsförlopp för det modellerade 100-årsregnet med 6 timmars varaktighet och klimatfaktor 
1,25. 

Fördelning av regn mellan dagvattensystem och ytvattenavrinning 

Modellen beskriver avrinningen från hårdgjorda ytor genom att fördela 
avrinningen procentuellt mellan dagvattenanläggningen och mot skyfallsstråk 
(vägar med svackdike eller avskärande dike).  

Det klimatkompenserade 100-årsregnet har en totalvolym på 105 mm. Det 
utbyggda dagvattensystemet förutsätt kunna hantera ett klimatpåverkat 30-
årsregn vilket har en totalvolym på 72,5 mm. Det utbyggda dagvattensystemet 
förutsätts därmed avvattna 72,5/105=69 % av skyfallet och resterande 31 % 
läggs på skyfallsstråken.  

Infiltration 

Enligt SGU:s jordartskarta (2022-06-27) karaktäriseras jorden som sandig 
morän, vilket i skyfallsanalysen förutsattes ge en infiltrationshastighet på 36 
mm/h. I denna utredning förutsätts samma infiltrationshastighet för den 
oexploaterade naturmarken och alla genomsläppliga ytor efter exploatering.  

För infiltrerande ytor förutsätts regn med en lägre intensitet än 
infiltrationshastigheten ej rinna av. Vid 100-årsregnet faller totalt 37,4 mm under 
en period med högre regnintensitet än infiltrationskapaciteten. Eftersom det 
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förutsätts att dagvattensystem för dessa ytor ej byggs ut kommer detta vatten 
av belasta skyfallsstråken. 

5 Nuläge och resultat 
Swecos skyfallsanalys har studerats för att för att skapa en förståelse för 
avrinningen av 100-årsregnet. Bilden i Figur 3 visar högsta flödet i Stora Tuna 
vid det klimatkompenserade 100-årsregnet.  

 

Figur 3 Högsta flöde i modellering av klimatkompenserat 100-årsregn (Sweco, 2022). Ungefärligt 
läge för planområdet är markerat med röd streckad linje,  

I Swecos utredning delades området upp i fem avrinningsområden varav 
område 1-4 rinner ut öster mot Tunasjön och område 5 rinner av söderut under 
E16, vidare österut mot centrala Sandviken och slutligen till Jädraån via en 
kanal.  

Stora Tuna avleds till Jädraån som enligt skyfallsutredningen är 
översvämningskänslig. Ökad avrinning från detaljplaner inom Stora Tuna är 
därmed inte lämpligt.  
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Planområdet Södra Tuna ligger både inom avrinningsområde 4 och 5. I Fel! 
Hittar inte referenskälla. visas en bild av planområdet som markeras med 
rödstreckad linje i Figur 3. 

Bilden nedan visar befintliga avrinningsområden inom planområdet som 
kommer att påverkas av den planerade exploateringen.  

 

Figur 4 Ytor inom planområdet som påverkas av exploateringen 

Syftet med beskrivningen av befintlig situation är att kunna klargöra att 
föreslagna åtgärder kompenserar för exploatering. Delar av planområdet som 
varken påverkas av exploateringen eller avleds till föreslagna magasin ingår 
därför inte i modellen. Avrinningsområdena är uppdelade för att möjliggöra 
jämförelse av 100-årsregn mellan befintlig situation och efter föreslagna 
utjämningsmagasin. I bilden visas topografiska avrinningsvägar, 
planområdesgränserna och avrinningsområden. 

Den nordöstra delen av planområdet rinner av mot nordöst och den sydvästra 
delen rinner av söderut under E16. 

Väst om planområdet finns ett stort, instängt område som i Swecos 
skyfallsanalys visat sig utjämna mycket vatten. Vid befintlig situation rinner ytor 
inom planområdet av mot det instängda området. Exploatering leder till att 
avrinningen västerut minskar marginellt. Risker vid skyfall ökar inte och utreds 
därför inte vidare.  

I figuren nedan visas en avrinningskurva från avrinningsområde 1-3. 

Instängt område 

1 

2 

3 
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Figur 5 Hydrografer från befintliga avrinningsområden 

  

Beräkningen visar att högsta flödet från område 1 som mest kommer upp i ca 
2,7 m3/s. Totala avrunnen vattenvolym ca 7400 m3. 

Flödestoppen från område 2 är ca 0,7 m3/s och volymen är ca 530 m3. 

Flödestoppen från område 3 är 1,3 m3/s och volymen är ca 1400 m3. 

 

  

1 

3 
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6 Planförslag, åtgärder och resultat 
Utkastet på plankartan från december 2022 visas i bakgrunden i Figur 6. I 
plankartan har ytor för dagvattenhantering avsatts, se gul streckad markering. I 
denna utredning benämns anläggningarna inom dessa tre området för A, B och 
C. De 5 st kvarteren i planen ges siffrorna 1-5 för kommande hänvisning i 
rapporten.  

 

 

Figur 6 Belastning från kvartersmark enligt planunderlaget (2022-12-05).  

De två ytorna i sydväst och ytan i nordöst är tilltänkta för att hantera dagvatten 
och skyfall från respektive avrinningsområdet. 

Alla tre ytor för dagvatten- och skyfallshantering ger utrymme för både 
avledande diken och ytor för utjämning. Enligt utkastet på plankarta finns 
följande ytor tillgängligt för hantering av dagvatten och skyfall: 

A: 16 469 m2 

B: 4671 m2 

C: 4569 m2 

Enligt underlaget finns en planerad markanvändning för varje kvarter. I Tabell 1 
ges markanvändningen för respektive kvarter. 

3 

5 
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1 
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Tabell 1 Markanvändning inom kvarter 1-5 

Kvarter Area (m2) Byggrätt (m2) Genomsläpplig 
(m2) 

Övrigt (m2) 

1 24820 12410 3723 8687 

2 31368 15664 4705 10999 

3 11198 5599 1680 3919 

4 35675 17838 5351 12486 

5 32346 16173 4852 11321 

 

Till anläggning A föreslås kvarter 1-3 avledas. 

Till anläggning B föreslås kvarter 4 avledas via dike längs kvarterets södra kant. 

Till anläggning C föreslås kvarter 5 avledas via vägen längs kvarterets norra 
sida och diket längs södra sidan. 

Topografin för vägarna inom planen förutsätts huvudsakligen följa befintlig 
marknivå. Vägen norr om kvarter 4 kommer att sänkas för att erhålla bättre 
väglutning. 

Inom planområdet planeras dagvattensystem byggas ut. Dagvattensystemet 
förutsätts dimensioneras för ett klimatkompenserat (1,25) 30-årsregn. 
Dagvattnet förutsätts avledas till anläggning A, B eller C för hantering. 

I detta förslag anges nödvändiga åtgärder för att hantera resterande avrinning 
från ett skyfall med 100 års återkomsttid inom planområdet samt den 
utjämningsvolym som behövs för att minska flödestoppen och avrunnen 
volymen till motsvarande situation före exploatering. 

6.1 Skyfallsavledning 
I planbeskrivningen föreslås avskärande diken samt en vägsektion som 
erbjuder 7,5 m bred vägbana flankerad på båda sidor av 3 m breda svackdiken. 
Dessa skyfallsvägar kommer att avleda skyfallsvatten från kvarter samt 
grönområden vid 100-årsregnet.  

Bilden nedan visar modellen av åtgärdsförslaget på en bakgrundkarta av 
befintlig situation. Föreslagen höjdsättning av vägbanan med svart text och 
bottennivå på diken samt utjämningsmagasin med röd text. 
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Figur 7 Modell av åtgärdsförslag för att hantera skyfall med höjdsättning av vägbana och diken. 

Sträckningen samt lutning av vägbanan och flankerande svackdiken visas med 
svarta respektive blå pilar i bilden. Även avskärande diken visas med blå pilar.  

Nivån på den befintliga skjutbanan i planområdets västra sidan är som lägst 
+88,0 m. Enligt Swecos skyfallsanalys kan vattennivån norr om skjutbanan 
stiga till +88,31 m vid skyfall. I utredningen förutsätts nivån på den planerade 
vägen läggas på +89,0 m. Höjningen av vägen kommer att förhindra att vatten 
rinner över den vilket minskar maxflödet från lågpunkten jämfört med befintlig 
situation. Dock påverkas inte vattenvolymen.  

Skyfallsvatten från kvarter, grönytor och vägar som avleds via vägsektionen 
rinner i första hand till gräsbeväxta svackdiken på vägbanans båda sidor. Dessa 
diken är 3 m breda och 0,5 m djupa. De kan ha en renande funktion och stå i 
förbindelse med dagvattensystemet. Observera att dessa inte ersätter behovet 
av parallellt dagvattensystem.  

Vid 100-årsregnet kommer även vatten att avledas på den 7,5 m breda, 
bomberande vägbanan. Kraven på framkomlighet förutsätter att vattendjupet 
inte blir högre än 20 cm. 

De avskärande dikena längs södra gränsen på kvarter 4 och 5 har givits en v-
formad sektion med släntlutning 1:1. Djupet på diken kan anpassas till 
belastande ytans storlek och därmed öka mot utloppet. I nedströmsändan 
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behöver diket vara minst 1 m djupt. Den vattenförande sektionen är därmed 2 m 
bred. 

De avskärande dikena på planområdets östra sida följer befintlig marknivå vilket 
ger en längslutning på 2-3 %. För att bättre nyttja volymen i diket föreslås diket 
sektioneras. För dessa föreslås också v-diken med 1:1 släntlutning.  

Kravet på framkomlighet har utvärderats genom att modellen av 
åtgärdsförslaget har belastats med 100-årsregnet. Resultatet från modellen 
visar att den högsta vattennivån på vägarna inom planområdet varierar mellan 0 
– 13 cm. Eftersom det inte överstiger 20 cm bedöms framkomligheten vara 
säkrad.  

Högst vattennivå erhålls på raksträckan öster om kvarter 2. Svackdiket på 
vägens västra sidan tar emot skyfallsavrinningen från fastigheterna. Vid 100-
årsregnet behövs en lång vägsektion för att inte vattendjupet ska bli för högt. En 
höjning av lägsta punkten på vägen till +88,5 m gör detta möjligt. 

Från vägens östra sidan samlas vatten ihop i en bred sektion (ca 6 m) under 
kraftledningarna och avleds till fördröjningsdammen. 

 

6.2 Dagvatten- och skyfallsanläggningar 
Olika volymer har testats i modellen för att säkerställa att anläggningarna har 
tillräcklig utjämningsvolym för att kompensera för ökande avrinning från 
exploateringen. För att uppfylla det måste två kriterier uppfyllas: 

1. Maxflödet från planområdet får inte öka jämfört med situation före 
exploatering  

2. Vattenvolymen från planområdet får inte öka jämfört med situation före 
exploatering 

 

Framtagandet av flödet för befintlig situation presenterades i avsnitt 5.  

Följande utjämningsvolymer föreslås för anläggning A, B och C för att uppfylla 
första kriteriet, dvs dämpa maxflödet till befintligt maxflöde. Siffran inom 
parentes anger volymen måste hållas inom anläggningen kvar för att uppfylla 
andra kriteriet. Vattenvolymen kan släppas ut när översvämningsrisken 
nedströms är låg:   

A:  6900 m3 (4600 m3), inom det 16 469 m2 stora planerade dagvattenområdet 

B: 2000 m3 (2000 m3), inom det 4671 m2 stora planerade dagvattenområdet 

C: 1800 m3 (1300 m3), inom det 4569 m2 stora planerade dagvattenområdet 

Inom anläggningen föreslås även rening av dagvatten göras. Det påverkar inte 
rekommenderad volym men bör styra utformningen så inte höga flöden vid 
skyfall spolar bort känsliga delar av reningsanläggningen.  

I figuren nedan visas modellerat flöde från anläggning A, B och C jämfört med 
befintlig avrinning (se Figur 5 Figur 5). 
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Figur 8 Avrinning från befintliga avrinningsområdet (1, 2 och 3) och från utjämnade dag- och 
skyfallsanläggningar vid 100-årsregn 

 

I tabellerna nedan redovisas toppflödet och volym från befintliga 
avrinningsområde och motsvarande anläggning efter detaljplanens 
genomförande. 

Tabell 2 Maxflödet och avledd volym från avrinningsområde 1 och motsvarande anläggning A efter 
exploatering 

Avrinningsområde 
/Anläggning 

Maxflöde 
(m3/s) 

Avledd volym 
(m3) 

Avrinningsområde 1 2,7 7400 

Anläggning A 2,6 7400 

 

Tabell 3 Maxflödet och avledd volym från avrinningsområde 2 och motsvarande anläggning B efter 
exploatering 

Avrinningsområde 
/Anläggning 

Maxflöde 
(m3/s) 

Avledd volym 
(m3) 

Avrinningsområde 2 0,7 530 

Anläggning B 0,05 380 

 

1 

3 

2 

A 

C 
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Tabell 4 Maxflödet och avledd volym från avrinningsområde 3 och motsvarande anläggning C efter 
exploatering 

Avrinningsområde 
/Anläggning 

Maxflöde 
(m3/s) 

Avledd volym 
(m3) 

Avrinningsområde 3 1,3 1400 

Anläggning C 0,12 1150 

 

Tabellerna visar att både maxflödet och vattenvolymen är oförändrad eller 
minskar som följd av planen genomförande. 

6.3 Höjdsättning av kvartersmark och grönytor 
Avledning av skyfall förutsätter att höjdsättningen av vägar, diken och 
utjämningsmagasin ansätts enligt avsnitt 6.1. Vidare måste kvarter höjdsättas 
så vatten kan rinna av. I enlighet med dagvattenutredningen rekommenderas 2 
% marklutning för att säkerställa god avrinning. När byggnadernas placering 
inom fastigheten fastställts kan rekommenderad golvnivå bestämmas enligt 
principen ovan.  

Från grönområden möjliggör befintlig topografi att avrinningen sker mot dessa 
stråk. Efter planens genomförande förutsätts att dessa möjligheter kvarstår. 
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7 Diskussion 

7.1 Lågpunkten norr om skjutbanan nyttjas ej 
Väst om planområdet finns ett naturmarksområde från vilket ytlig avrinning är 
avskuren av en skjutbana. Tidigare skyfallsanalys visade att mycket stora 
vattenmängder stängs in vid skyfall utan att orsaka skada. I utredningens 
inledning var förhoppningen att styra vatten från planområdets sydvästra del 
mot lågpunkten. Den generella avrinningen från kvarter 4 och 5 är dock i sydlig 
riktning mot vattendraget. Att styra dessa mot lågpunkten skulle kräva mer 
utfyllnad av fastighetsmark än vad som anses rimligt. 

7.2 Användande av skyfallsmodell 
Ursprunglig ambition var att använda beräknat flöde i Swecos skyfallsmodell för 
som referens för befintlig situation. Detta flöde beräknas genom att definiera en 
sektion genom vilket flödet beräknas. För delar av planområdet visade det sig 
att definitionen av sektionen hade väldigt stor påverkan på resultatet vilket 
skapade en stor osäkerhet när det jämfördes med den 1-dimensionlla modellen 
som upprättades för utredningen. Detta motiverade att även befintlig situation 
beskrevs med en enklare hydrologisk modell. Swecos skyfallsmodell användes 
dock för helhetsförståelse. 

7.3 Alternativa åtgärder 
Enligt Swecos skyfallsanalys stiger vattennivån i lågpunkten norr om befintlig 
skjutbanan över marknivå. I planförslaget föreslås att skjutbanan ska ersättas 
av en väg som ges en nivå så den inte översvämmas. Det minskar maxflödet 
söderut vilket skulle kompensera för ökat flöde från planområdet. Dock 
förändras inte avledd vattenvolym. För att åstadkomma det måste flödet från 
lågpunkten regleras vilket påverkar vattennivån utanför planområdet. Eftersom 
det påverkar förhållanden utanför planområdet har det inte presenterats som en 
lösning. Om denna möjlighet skulle skapas finns dock möjlighet att minska 
nödvändig utjämningsvolym från anläggning B och C påtagligt. 

8 Slutsatser 
Utredningen visar att detaljplanen kan uppfylla krav på översvämningsrisk för 
byggnader, framkomlighet utan att förvärra översvämningsrisken för nedströms 
liggande områden. 

För att det ska vara möjligt krävs att vägar inom planområdet anläggs med 
gräsbeklädda svackdiken på båda sidorna. Vid skyfallssituation ger dikena 
utjämning och kapacitet för att, tillsammans med vägbanan, avleda vatten mot 
tre dagvatten- och skyfallsanläggningar. Nödvändig storlek på svackdiken 
varierar, som största bör dom vara 0,5 m djupa och 3 m breda.  

Vägarna behöver ha en jämn lutning mot anläggningarna. I stort kan detta 
uppfyllas utan att frångå befintlig topografi. 

Från fastigheter måste avrinning kunna ske mot vägarna. Detta ställer krav på 
höjdsättningen inom respektive fastighet. 
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Avskärande diken längs planområdets östra och södra sida krävs också för att 
styra skyfallet mot anläggningarna. Diken med v-formad sektion, släntlutning på 
1:1 och 1 m djup ger tillräcklig kapacitet. 

Avsatt yta inom planen ger goda möjligheter att rymma nödvändig volym för att 
minska flödet till befintlig situation. Anläggningen i nordost bör rymma 6900 m3. 
De två anläggningarna i sydvästra delen av planområdet bör rymma 2000 m3 
respektive 1800 m3. Delar av dessa volymer måste hållas kvar tills 
översvämningsrisken nedströms upphört.  

Inom anläggningen bör även reningsanläggning för dagvatten förläggas. 
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