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Dagvatten och skyfall inom detaljplan för 
Centrum, Horngäddan 8 m.fl., Borås 
 

 

Bakgrund 
I samband med yttranden ang Horngäddan 8 mfl har Trafikverket (fråga 1-4) och Läns-

styrelsen (fråga 5) efterfrågat ytterligare förklaringar om befintlig och tänkt dagvatten-

hantering. Frågorna är;  

 

1. Hur ytan avvattnas. 

2. Var och hur fördröjs vattnet? Handlar det om dammar? Var kommer dessa att 

ligga? 

3. Hur mycket ska fördröjas, gäller det ett 10-årsregn? 

4. Vart leds vattnet vidare? Kommer det ledas till väg- eller järnvägsdike eller 

trumma? 

5. Finns problem med vid skyfall och lågpunkter idag och hur hanteras garageinfart?  

 

Förutsättningar, svar 
 

1. Ytan avvattnas via dagvattenledningar till Viskan. Ledningarna är belägna under 

broarna vid Brodalsmotet samt under R40’s vägbank österut till Viskan. När om-

rådet var bebyggt var det anslutet via dagvattenservis vilken fortsatt kommer att 

vara i bruk vid ny plan. Exakt läge för servis eller serviser bestäms i senare skede 

i samband med byggnationer, men förutsättningar finns för att skapa avrinning 

österut för hela planen. 

2. Fördröjning är föreskriven att utföras inom fastigheten och motsvara 3m3/100m2 

hårdgjordyta. I praktiken innebär det ca 30mm nederbörd. Det är upp till exploa-

tören att avgöra om det skall vara underjordiska magasin, med eller utan infiltrat-

ion, eller öppna dammlösningar. 

3. Volymen som fördröjs inom kvartersmarken enl pkt 2 vid ett 10-minutersregn 

kommer att motsvara ett 50-100 årsregn. 

4. Vattnet kommer att ledas österut via befintliga ledningar. Samtliga av TRV’s an-

läggningar inom avrinningsområdet är anslutna till BEMs ledningar. 

5. Svar på skyfallsfråga redovisas i text nedan utifrån utförda beräkningar och för-

slag 

 

Beräkning av hydraulisk kapacitet och dämningsnivåer 
 

För att visa hur ett extremt nederbördstillfälle hanteras i ledningsnätet och effekten av 

fördröjning inom kvartersmarken, har en hydraulisk och hydrologisk modell formulerats 
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utifrån kartinformation och ledningsnätsinformation. Aktuell fastighet har ca 0,7 ha hård-

gjord yta och med fördröjningskrav innebär det ca 210m3 i magasin som skall vara fyllt 

innan tömningskapaciteten ökas. Område i södra delen av planen skall användas för ut-

ryckning och skall vara öppen för vägtrafik även vid extrema nederbördstillfällen. Enligt 

lågpunktskartering från SCALGO (förutsätter att ingen underjordisk avledning med rör 

sker samt obegränsad regnmängd) är detta område instängt enligt nedanstående över-

sikt (mörkblåmarkerat nivå +136,5). Detta innebär en överskattning av effekter då av-

ledning normalt sker med befintliga rör. Aktuell plan är belägen högst upp i det ljusblåa 

området som redovisar avrinningsområdet till Viskan. Endast dagvatten från delar av 

Sven Erikssongymnasiet samt Varbergsvägen har sin avvattning mot aktuellt planom-

råde. I beräkningen ansätts nivån i Viskan till +131,0 vilket uppmättes vid högflödet 

2020-02    

 

 
 

 

 

 

Ledningsnätet i aktuellt område avleds till Viskan österut i sträckning med RV40 med 

relativt stora dimensioner varav även dubblerat sista 300m innan utloppet. Modellen har 

beskrivits med rördimensioner och belastats med befintliga hårdgjorda ytor vid ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25 samt även framtida 200-årsregn, som får betecknas som 

extremt i förhållande till ledningars dimensionerande förutsättningar. Beräkningen tar 

hänsyn till olika varaktigheter från 5 min till 60 min där intensiteten varierar, för framtida 

100-årsregn, från 841 l/s*ha till 189 l/s*ha och för framtida 200-årsregn, 1059 l/s*ha till 

242 l/s*ha. För att få en bedömning av dämningsnivåer är även volymen beskriven i mo-

dellen för ovan beskriven lågpunkt.   

 

Vid befintliga dimensioner och utan fördröjning blir den beräknade vattennivån inom in-

stängt område som mest ca +135,75 vid framtida 100-årsregn. Detta sker vid varaktig-

heter på regn mellan 5-30 minuter. Det innebär som mest ca 0,55 m vattendjup om be-

fintliga marknivåer (+135,2) bibehålls och varaktighet upp till ca 30 min. När nederbör-

den är längre än 30 minuter indikerar beräkningarna att ledningsnätets kapacitet räcker 

för att undvika dämning över +135,2.  

Utlopp Viskan 

Område som be-

lastar lågpunkt 

(röd linje) 
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För att minska risken för allvarlig dämning ovan befintliga marknivåer krävs att en 

sträcka om ca 60m dagvattenledning ökas från 500mm upp till 800mm samt att fördröj-

ning utförs inom kvartersmark som motsvarar minst ca 210m3. Med dessa åtgärder blir 

den beräknade dämningsnivån vid ett framtida 100års-regn ca +135,4 under ca 7 minu-

ters varaktighet. 

 

Ytterligare tillskapande av ett område med lägsta punkt ca 1m lägre marknivå än tänkt 

garageinfart västerut kan sänka den beräknade nivån till ca +134,5 vid framtida 100-

årsregn. Volymen mellan garageinfarten och lågpunkt skall motsvara minst 150 m3 enligt 

nedanstående figur med röd markering. För framtida 200-årsregn blir den beräknade 

nivån som högst +134,9 med föreslagna åtgärder.  

 

Det är gynnsamt om det går att höja marken någon decimeter och därmed ge större 

marginaler för att undvika marköversvämning.  

 

För att kontrollera effekten av mer långvariga 200-årsregn, då det troligt bidrar från alla 

gröna ytor inom avrinningsområdet, har beräkning gjorts med 1 timma och 6 timmars 

varaktighet och intensitet. För 1 timma blir den beräknade nivån +134,5 och för 6 tim-

mar +133,5 vid planområdet.  

 

 
 

Sammanfattning 

För att klara framtida 200-årsregn behöver förstärkning av ledningsnät samt fördröjning 

ordnas enligt ovan. Ledningsnätet har, vid aktuellt planområde, teoretiskt en mycket 

högre kapacitet än vad dimensioneringsnormen föreskriver. Kritiska nivåer uppträder vid 

korta och intensiva nederbördstillfällen upp till 30 min. Vid längre perioder har lednings-

nätet kapacitet att transportera även vatten från ytor som gräsmattor och parkmark.  

 

Borås 

 

2022-02-01 

 

Johan Lindeblom, 

  

Affärsutvecklare och hydraulisk specialist, Borås Energi och Miljö AB 

Fördröjning inom kvar-

tersmark 3m3/100m2 

el. motsvarande ca 

210m3. Allt dagvatten 

inom planen skall ledas 

söderut. 

Byta ledning från 

500mm till 800mm 

Skapa ytligt område 

med lägsta punkt 1 m 

under (+134) garagein-

farten (+135,1) med 

volym om 150 m3 som 

ansluts till ledningsnä-

tet 



 

Beräkningsresultat nivå vid garageinfart med olika varaktigheter från 5-60minuter; 

  

a) för framtida system och 100årsregn utan åtgärd (svart) 

b) för framtida system och 100årsregn med åtgärd ökad dimension samt fördröjning 

på kvartersmark(blå) 

c) för framtida system och 100årsregn med åtgärd ökad dimension samt fördröjning 

på kvartersmark samt nedsänkt yta (grön) 
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Beräkningsresultat 200-årsregn nivå vid garageinfart med olika varaktigheter från 5-

60minuter; 

  

a) för framtida system och framtida 200årsregn med åtgärd ökad dimension samt 

fördröjning på kvartersmark samt nedsänkt yta (svart) 

 

 

 
Beräkningsresultat 200-årsregn nivå vid garageinfart med olika varaktigheter 1t och 6t 

  

a) framtida system och framtida 200årsregn med åtgärd ökad dimension samt för-

dröjning på kvartersmark samt nedsänkt yta (svart 1t, blå 6t) med belastning av 

samtliga ytor även gröna. 

 

 


