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1. Introduktion
På uppdrag av Borås Energi & Miljö har COWI AB utarbetat föreliggande övergripande
dagvattenutredning för en fördjupad översiktsplan (FÖP) i Hestra, strax väster om Borås stad (se
Figur 1). FÖP:en kommer i vidare arbeta att resultera i en rad detaljplaner.

Figur 1. Orientering planområdet i Hestra (Länsstyrelsen, 2016).

Hela planområdet omfattar ett ca 226 ha stort område som avgränsas åt sydost av bostadsområden
direkt öster om Byttorssjön, av Ryssbybäcken i nordväst, av industritomterna längs Industrigatan i
sydväst och av Alingsåsvägen i nordost. Se Bilaga 1 för en översikt över de delområden som är
planerade att bebyggas inom hela planområdet. Totalt är det ca 27,4 ha som ämnar bebyggas.
Området består idag till största delen av barrskog. En förändring av markanvändningen från skog till
urbant område i dessa delområden kommer således innebära en hel del förändringar av
vattenbalasen i området. Denna övergripande dagvattenutredning syftar till att utreda hur de
huvudsakliga avrinningsstråken ser ut i området idag och hur bebyggandet av delområdena 1-13

2016-12-21
Dagvattenutredning Hestra

6
kommer att påverka de naturliga flödesvägarna inom planområdet. Samt identifiera de större
möjligheter och begränsningar för avledning av dagvatten från de nya områdena.

1.1 Underlag
Utredningen är baserad på följande underlag:



Illustration över planområdet, mottaget 2016-06-28 från Borås Energi & Miljö.
Digitalt underlag på grundkarta, höjdkurvor och befintligt VA, mottaget 2016-04-28 från
Borås Energi & Miljö.

1.2 Koordinatsystem
Allt kartmaterial är i Sweref 99 130 och RH70 (Borås 73).

2. Befintliga förhållanden
I angränsande bebyggda områden sker avledning av dagvatten både i slutna och öppna
dagvattensystem, som mynnar i anlagda diken och/eller befintliga vattendrag. Terrängen är
varierande i området, med högre elevation i den nordvästra delen (upp till ca +228) och en lägre i
den sydöstra delen (mer mot ca +163). Inom området finns en rad naturliga recipienter för
regnvattnet i form av mindre sjöar, diken och vattendrag. I utkanten av området finns även
Ryssbybäcken (i sydväst) och Byttorpssjön (sydost) som naturliga större recipienter. I Bilaga 2
redovisas det befintliga dagvattensystemet med uppskattade befintliga vattendelare och
avrinningsstråk genom de nya delområdena.
Som syns i Bilaga 2 så kan man generalisera något och säga att avrinningen från de nya delområdena
rinner i 4 olika riktningar; Mot Ryssbybäcken, mot grönområde som planeras att behållas i
detaljplanen, mot befintliga bostadsområden eller mot befintligt dike i söder. Befintligt
bostadsområden kring Hestra Ringväg och Musikvägen är idag anslutna till ett markförlagt
kommunalt dagvattensystem. Befintligt bostadsområde kring Valthornsgatan är idag en samfällighet.

3. Konsekvens av bebyggelse
Byggnation på delområdena 1-13 kommer innebära att markanvändningen inom planområdet
kommer ändras från tätare barrskog till urban mark. Denna ändring i markanvändning kan förväntas
ha följande påverkan:



Ökad ytavrinning som kan påverka bebyggelser, recipienter och dagvattensystemet
nedströms.
Eventuellt förskjutning av befintliga vattendelare och således ändrade flödesvägar för
ytvattnet och en ändrad vattenbalans inom planområdet. Vilken kan medföra risk för
instängda områden där ytvatten kan ansamlas.

I Tabell 1 nedan så redovisas ungefär vilka flöden som kan förväntas rinna från respektive delområde
i de olika identifierade flödesriktningarna som går att urskilja på Bilaga 2. Dessa uträkningar är
baserade på några grövre uppskattningar och storleken på redovisad flöden bör därför endast ses
som en fingervisning på storleksordningen på respektive flöde. Det har även antagits att man önskar
behålla de ursprungliga naturliga avrinningsstråken och vattendelarna i så stor mån som möjligt. Vid
höjdsättningen av delområdena är det alltså viktigt att beakta att dagvattnet som hamnar i, eller
rinner igenom delområdet, ska kunna rinna på ett kontrollerat och naturligt sätt genom avsatta
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avrinningsstråk i ungefär samma riktning som tidigare för att flödena i Tabell 1 ska vara
representativa.
För beräkningen av flöden så har följande antagande använts (alla antaganden är hämtade från
Svenskt Vattens publikation P110) :





Avrinningskoefficienten när delområdena är bebyggda är uppskattad till 0,4
Rinntiden genom alla delområden (och således även regnets varaktighet) antas vara 10 min
Beräkningarna har gjorts på 10-års och 50-års regn (med nederbördsdata från Dahlströms
formel (2010))
Klimatfaktorn 1,25 har använts

Tabell 1. Beräknade ungefärliga flöden (l/s) från varje delområde i respektive identifierad flödesriktning.

Delområde
Delområde 1
Delområde 2
Delområde 3
Delområde 4
Delområde 5
Delområde 6
Delområde 7
Delområde 8

Delområde 9

Delområde 10
Delområde 11
Delområde 12
Delområde 13

Flödesriktning
Mot befintligt dike
Mot delområde 1
Mot Ryssbybäcken
Mot naturmark österut
Mot Ryssbybäcken
Mot delområde 2
Mot Ryssbybäcken, öst
Mot Ryssbybäcken, väst
Mot Ryssbybäcken
Mot delområde 6
Mot Ryssbybäcken
Mot befintligt
dagvattensystem
Mot Ryssbybäcken
Mot befintligt
dagvattensystem i
Valthornsgatan
Mot befintligt
dagvattensystem i
Hestra Ringväg, söderut
Mot befintligt
dagvattensystem i
Hestra Ringväg, österut
Mot Ryssbybäcken
Mot mossmark
Mot grönområde
Mot mossmark
Mot Ryssbybäcken
Mot grönområde
Mot grönområde
Mot befintligt
dagvattensystem
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Area
(ha)
2,49
1,85
2,57
1,09
1,17
0,36
0,91
0,43
2,37
0,23
0,38

Beräknat flöde (l/s)
vid ett 10-års regn
284
211
293
124
133
41
104
49
270
26
43

Beräknat flöde (l/s)
vid ett 50-års regn
484
359
499
212
227
70
177
84
460
45
74

1,31

149

254

1,66

189

322

1,03

117

200

0,81

92

157

1,56

178

303

1,91
0,40
0,77
1,37
0,81
0,89
0,47

218
46
88
156
92
101
54

371
78
150
266
157
173
91

0,60

68

117
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4. Föreslagna åtgärder
Nedan föreslagna åtgärder är något generella och avser att vara till god hjälp i fortsatt
detaljplanearbete. Som regel syftar åtgärderna till att leda dagvattnet längs rätt väg ut från
delområdena och mot ett grönområde eller ett dagvattensystem med erforderlig kapacitet. I vissa av
fallen förordnas en mer detaljerad studie av avrinningsförhållandena och förhållandena nedströms
för att kunna säkerställa en bra dagvattenhantering. Det är också av största vikt att undvika att
dagvattnet leds mot instängda områden och eller lågområden (se tex markering på Bilaga 2).
Höjdsättningen av de olika delområdena kommer således att vara en mycket viktig del i fortsatt
utredning av dagvattenhantering i området.
Enligt beräkningar redovisade i Tabell 1 ovan så skulle Ryssbybäcken får en tillrinning på ca 1391 l/s
från ett 10-års regn från den nya bebyggelsen. Denna siffra gäller dock bara om dagvattnet från
dessa områden hade leds direkt ut till bäcken. Istället översilar dagvattnet först grönområden/skogar
som kan förväntas ge en viss fördröjande effekt innan det når bäcken. Vattenhastigheten för
avrinning markledes brukar uppskattas till 0,1 m/s (tabell 4.5 i Svenskt Vattens P110) och med ett
genomsnittlig avstånd på 130 m från bebyggelse till Ryssbybäcken så blir den kortaste rinntiden ca 20
min. Det är alltså att förvänta att avrinningen från ny bebyggelse kommer att nå Ryssbybäcken
tidigast 20 min efter att det att det regnat i delområdena.
Flöde från ny bebyggelsen kan jämföras med vad naturmarksavrinningen från motsvarande område
hade varit, dvs en situation där området inte alls är bebyggt. Enligt Figur 4.4 i Svenskt Vattens
publikation P110 så har ett så här stort område en naturmarksavrinning på ca 15 l/s ha, dvs totalt
183,15 l/s (med 12,21 ha). Bebyggelse i dessa delområden skulle alltså innebära en ökning på ca
1207,85 l/s på ett 10 års regn. Ryssbybäcken har ett totalt avrinningsområde uppströms på ca 1696
ha och avrinningsområdet består till största delen av barrskog och naturmark. Enligt Figur 4.4 i
Svenskt Vattens publikation P110 så har ett så här stort område motsvara en naturmarksavrinning på
ca 2,75 l/s ha. Vilket för detta avrinningsområde motsvarar ca 4664 l/s för ett 10 års regn. En ökning
på 872,7 l/s skulle således innebära en ökning av flödet till bäcken på ca 20,6 %. Det är dock mycket
viktigt att märka att detta inte kommer vara ökningen av det momentana flödet någonstans i bäcken
långt ner i avrinningsområdet. Utan att rinntiden från de olika delarna av avrinningsområdet kommer
att vara olika och att avrinningen från de olika delarna således kommer att nå Ryssbybäcken vid olika
tidpunkter.
Efter att Ryssbybäcken har passerat förbi aktuellt planområde så rinner den bla genom en befintlig
trumma av okänd dimension. I vidare arbete med detaljplanerna här så kan status och dimension på
denna trumma behöva utredas vidare för att säkerställa att den har erforderlig kapacitet.
Befintligt bostadsområde kring Hestra Ringväg är idag anslutna till ett markförlagt kommunalt
dagvattensystem. Det har dock uttryckts en önskan om att inte leda något mer vatten hit. Istället
föreslås att ett nytt dagvattensystem anläggs som istället ledare dagvattnet mot de grönområden
som är angivna att behållas. Detta har illustrerats på Bilaga 3. Det nya dagvattensystemet anläggs
med fördel som ett öppet dagvattensystem med dammar, svackdiken mm. Här finns det all
möjlighet att göra ett attraktivt område som går att utnyttja både för dagvattenfördröjning och
rekreation.
Befintligt bostadsområde kring Valthornsgatan är idag en samfällighet. Vid ett snabbt platsbesök
2016-12-07 så kunde det konstateras att takrännorna är anslutna till ett ledningsförlagt
dagvattensystem, medan resterande ytor rinner direkt ut i naturmark. I detta område krävs alltså
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vidare utredning innan det går att ta ett beslut hur eventuell tillförsel av dagvatten från de nybyggda
områdena ska hanteras här.
Enligt Bilaga 1 så finns där även flödesvägar mot ett befintligt dike i sydöst. I relation till övriga flöden
så är flödet hit inte så stort. Kapacitet och status på detta dike kan dock behöva utredas vidare i ett
senare skede.
Om det inte går att avleda dagvattnet från delområdena på ett tillfredställande sätt så kan det finans
behov att minska avrinningen från de olika delområdena. För att minska avrinningen så kan det vara
en god idé att utforma fördröjande dagvattensystem i de aktuella delområdena. Fördröjningen av
dagvattnet bör gärna börja så långt upp som möjligt i systemet och följa Svenskt Vattens
rekommendationer för omhändertagande av dagvatten (P105). Fördröjningen kan ske både genom
slutna och öppna system, alltså via rör och underjordiska magasin eller tex öppna diken,
”raingardens” och fördröjningsdammar av olika slag. Oftast är olika typer av öppna
dagvattenlösningar dock att rekommendera. Förutom att det rent visuellt är trevligt med en öppen
vattenyta så ger detta system en mer flexibel hantering av stora flöden då bräddning och
översvämning av utvalda ytor oftast blir möjliga utan större skada. Ett dagvattensystem kan med
fördel utformas med flera av fördröjningssätten som nämns ovan.
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