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Sammanfattning
COWI har på uppdrag av Borås Energi och Miljö framtagit en dagvattenutredning för
Regementsstaden i Borås Stad. Området ska etappvis exploateras med nya bostäder,
vilket kommer att leda till en ökning av dagvattenflödet och en ökad belastning på recipienterna och ledningssystemet. Preliminära flöden i området har beräknats enligt
Borås Energi och Miljös instruktioner samt Svenskt Vattens publikation P110. Förslag
på framtida dagvattenhantering och kravställning har gjorts.
De två inledande delarna av exploateringsområdet, etapperna Regementsstaden och
Dalen, bör ha en öppen dagvattenhantering med diken som leder dagvattnet söderut
mot befintliga trummor under järnvägen söder om området. Höjdskillnaderna i området medför att det går att lägga diket med självfall hela vägen till trummorna. Dagvattendikena bör på förhand dimensioneras för att hantera dagvatten från den efterföljande etappen Höjden. Höjden bör således avvattnas mot trummorna i syd. Den fjärde
och sista etappen av Regementsstaden är Trädgårdsstaden. På grund av höjdförhållandena är det inte möjligt att avvattna Trädgårdsstaden söderut. Istället bör dagvatten ledas, efter fördröjning, till befintlig dagvattenledning öster om området. Borås
Energi och Miljös krav på fördröjning inom fastigheten bör kvarstå för etapperna Höjden och Trädgårdsstaden. Förutsatt att öppen dagvattenhantering används finns möjlighet att kraven slopas för etapperna Regementsstaden och Dalen, där systemet dock
ska dimensioneras för att avleda dagvatten även från Höjden.
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Introduktion

COWI har fått i uppdrag av Borås Energi och Miljö att genomföra en dagvattenutredning för området Regementsstaden i Borås stad. I uppdraget ingår bland
annat att ta fram ett övergripande förslag på utformning av framtida avvattning
i området samt bedöma vilka krav som ska som ställas på fastighetsägarna för
att säkerställa ett gott omhändertagande av dagvatten i framtiden. Utredningen
har utförts under vintern 2016-2017.

1.1

Områdesbeskrivning

Regementstaden är ett cirka 50 ha stort område i Borås stad, lokaliserat mellan
riksväg 40 och Varbergsvägen. Området avgränsas i öster av Regementsgatan
och Majorsgatan. I väster löper områdets gräns genom ett befintligt skogsområde. Området huserar ett antal tidigare regementsbyggnader som ligger till
grund för namnet. Regementsstadens utbredning illustreras i Figur 1.
Större delen av planområdet är vegetationsbeklätt. Kuperad skogsmark täcker
de västra delarna. Slänter och gräsytor kombinerat med mindre inslag av skog
återfinns i de mellersta och östra delarna av Regementsstaden. Området sluttar
i ett makroperspektiv ned mot Viskan i söder. Lokala höjdpunkter och lågpunkter finns i området, som innehåller inslag av uppstickande berg i dagen. Höjdryggar löper i nordväst och ytterligare höjdpunkter återfinns i mitten av området. Stundtals är marklutningen mycket kraftig men området innefattar också
plattare, terrasserade ytor.
Lättare industri och andra verksamheter finns inom planområdets norra och
östra delar, där en väsentlig del av markanvändningen också är parkeringar och
övriga asfaltsytor. Vägnätet är utbyggt i främst de mellersta och östra delarna
av området. Alla vägar är lokalgator. En skjutbana är lokaliserad i nordväst. En
grusad fotbollsplan med omkringliggande löparbana finns mitt i området. Promenadstigar, asfalterade och grusade, löper genom den södra delen av området.
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Figur 1: Regementsstadens utbredning. Efter "Planprogram för Regementet", Stadsbyggnadskontoret Borås Stad, 2008.

1.1.1 Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning har genomförts i området under 2009 av Ramböll och
har legat som underlag till dagvattenutredningen1. Undersökningen konstaterar
att området är starkt kuperat med inslag av berg i dagen, framförallt i de norra
delarna. Där jordtäckning finns utgörs den generellt av olika varianter av sand
med inslag av grus och silt. En idrottsplats i mitten av området befinner sig på
fyllnadsmassor överlagda en gammal mosse. Den geotekniska utredningen rekommenderar att fyllnadsmassorna ersätts med friktionsjord.

1.2

Framtida markanvändning

Regementsstaden kommer etappvis att exploateras med bostäder, handel och
allmän verksamhet. Inledningsvis exploateras området söder om de nuvarande
regementsbyggnaderna, en etapp som benämns Regementsstaden (se Figur 2
och Bilaga 1). Detta följs av etapp Dalen och senare Höjden och Trädgårdsstaden. Exploateringsordningen är inte fastställd för de två sistnämnda områdena.

1

PM Geoteknik Detaljplan för Kristiansfält. Ramböll. 2009-08-11
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Figur 2: De fyra exploateringsområden som ingår i Regementsstaden: etapp 1 Regementsstaden i rött, etapp 2 Dalen i blått, etapp 3 Höjden i gult samt etapp 4
Trädgårdsstaden i grönt. En större version av figuren återfinns i Bilaga 1.

Den norra delen av området är redan exploaterad och inga markanta förändringar är planerade. Skogsområdena utanför de markerade områdena kommer
inte att omvandlas enligt den information som har varit tillgänglig under rapportens framtagande 2.

1.3

Förutsättningar och metodik

Följande avsnitt beskriver de förutsättningar som har legat till grund för utredningen. Den metodik som har använts för beräkning och uppskattning av dagvattenflöden idag och i framtiden redovisas i avsnittet.
Nedanstående underlag har legat som grund till utredningen.

›

Planprogram för Regementet, Stadsbyggnadskontoret Borås Stad (2008)

›

Fas i detaljplanering av regements, Arbetsmaterial Borås Stad (2016)

›

Yttre VA-ledningar, värmekulvertar – Översiktsplan K.0.0.3.2 192 84C/52
852, Fortifikationsförvaltningen (1985)

›

PM Geoteknik Detaljplan för Kristiansfält, Ramböll (2009)

›

Vad ska ingå i en dagvattenutredning, Borås Energi och Miljö

2

Fas i detaljplanering av regements. [sic!] Arbetsmaterial Borås Stad, mottaget

2016-12-14
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Ytterligare information om områdets egenskaper har erhållits från kartstudier
och platsbesök.
Dagvattenflöden har uppskattats enligt "P110 Avledning av dag-, drän- och
spillvatten" av Svenskt Vatten 3 och "Vad som ska ingå i en dagvattenutredning"
av Borås Energi och Miljö. Enligt förutsättningar från Borås Energi och Miljö ska
dagvattenlösningar i nya områden dimensioneras för ett femtioårsregn. Lokal
fördröjning av dagvattnet ska anläggas inom nya fastigheter om den hårdgjorda
ytan inom fastigheten överstiger 2500 m². I sådana fall ska 3 m³ fördröjningsmagasin anläggas per 100 m² hårdgjord yta. Om utredning påvisar att dagvattenrecipienten och efterföljande system klarar av det kan fördröjningskravet avskaffas för lämpliga områden.
Med hänsyn till det tidiga stadiet i planeringen av området har rationella metoden bedömts vara lämplig för att uppskatta dagvattenflödet. Rationella metoden
passar väl för större, homogena områden. Mer avancerade metoder, som baseras på tid-areametoden, är tidsödande och lämpar sig bättre när förutsättningar
för det studerande området är fastställda.
Rationella metoden kan skrivas som ekvationen nedan.
𝑄𝑄 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑖𝑖 ∗ 𝜑𝜑 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑄𝑄 = 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑓𝑓ö𝑑𝑑𝑑𝑑 �𝑙𝑙�𝑠𝑠 �

𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 [ℎ𝑎𝑎]
𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝑙𝑙�(𝑠𝑠 ∗ ℎ𝑎𝑎)�
𝜑𝜑 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 [−]
𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 [– ]

Regnintensiteten väljs utifrån koncentrationstiden i ett område, vilken i sin tur
beror på hur vattnet avleds i området. Om markanvändningen skiljer sig inom
ett område kan det delas upp i mindre småområden med olika avrinningskoefficienter för olika markanvändning. Svenskt Vattens sammanvägda avrinningskoefficienter redovisas i Tabell 1. Om skäl finns kan andra värden användas än de
rekommenderade, exempelvis om ett område är kraftigt sluttande eller om ett
mycket kraftigt regn studeras.
Tabell 1: Avrinningskoefficienter för olika typer av områden enlig Svenskt Vattens publikation "P110 Avledning av dag-, drän, och spillvatten".

Typ av område

Avrinningskoefficient enligt P110

Skogsyta/Vegetation
Asfaltsyta (väg och parkering)

0-0,1
0,8

Takyta
Grusyta

0,9
0,4

P110 Avledning av spill-, drän-, och dagvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Svenskt Vatten

3

(2016)
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Befintlig avrinning

Hela Regementsstaden ligger inom ett och samma avrinningsområde, enligt Vatteninformationssystem Sverige, VISS 4. Avrinningsområdet sträcker sig över
sydvästra Borås och har sin lågpunkt i det närliggande samhället Rydboholm. Ån
Viskan, som är recipient för dagvatten från Regementsstaden, rinner genom avrinningsområdet och passerar strax söder om planområdet för Regementsstaden
(se Figur 1).

2.1

Viskan som recipient

Viskan har sin källa nordväst om Ulricehamn och mynnar i havet norr om Varberg i Hallands län. Viskan omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten.
Åns ekologiska status har klassats som måttlig på grund av vandringshinder för
fiskar samt kraftig påverkan av strandzonen 5. Viskan har fått tidsfrist till 2021
för att uppnå god ekologisk status.
Den kemiska statusen för Viskan, exklusive kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE), har klassats som god år 2016. Vattenförekomsten undantas
kvicksilver och PDBE då det har bedömts vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus.
Viskans sediment bedöms vara kraftigt förorenade på grund av tidigare verksamheter, främst textilindustri.

4

Vatteninformationssystem Sverige www.viss.lansstyrelsen.se, besökt 2016-11-

21
5 Vatteninformationssystem Sverige www.viss.lansstyrelsen.se, besökt 2017-0220
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2.2

Befintlig avvattning

Inom Regementsstaden finns inga vattendrag varför avvattningen bedöms ske
via ytavrinning i naturmark och en kombination av ytavrinning och dagvattenledningar med intagsbrunnar i de exploaterade delarna.
De norra delarna, illustrerat som grönblått i Figur 3 (se Bilaga 1 för större figur),
avvattnas via ledningssystemet mot ett stort vägdike utmed Göteborgsvägen.
Vägdiket leds in i en ledning i närheten av cirkulationsplatsen i korsningen mellan Göteborgsvägen och Regementsgatan. De delar av området som avvattnas
mot diket inkluderar Muhls väg, Pickesjövägen och den norra delen av Älvsborgvägen. Vid platsbesök kunde det konstateras att ett par av dagvattenbrunnarna i
området är helt igensatta av grus och löv.

Figur 3: Illustration av uppdelning av befintligt ledningssystem inom Regementstaden.
Grönblåmarkerat område leds till vägdiken och ledningssystem norr om
Regementsstaden. Orangemarkerat område leds till ledningssystem öster
om Regementsstaden. Lilamarkerat område leds via en trumma under
Varbergsvägen till Viskan. Ofärgat område i mitten av illustrationen har
oklar avledning. Observera att gränserna för området i figuren ej överensstämmer med gränserna i Figur 2. En större version av figuren återfinns i
Bilaga 1.

Regementsstadens östra delar, orangea i Figur 3, avvattnas österut. Detta område inkluderar de gamla regementsbyggnaderna kring Lagercrantz plats och
vissa områden kring Åkermans väg och Mannerfeltsplats. Dagvattenledningarna
här sammanstrålar och leds i en 500-ledning under en grusyta/parkeringsplats

http://projects.cowiportal.com/ps/A090888/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Dagvattenutredning Regementet.docx
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innan det går ihop med kommunens övriga ledningsnät i Regementsgatan nära
järnvägsövergången. Ledningarna mynnar sedan i Viskan söder om Majorsgatan
och Varbergsgatan.
Den södra delen av det bebyggda området inom Regementsstaden avvattnas i
ledningar ner mot Viskan, lila i Figur 3. Dessa ledningar omhändertar vatten från
den södra delen av Älvsborgsleden, kring den befintliga grusade fotbollsplanen
och de mindre byggnaderna i syd. Två dagvattenledningar, D400 och D600, leder ut från området under järnvägen i söder. Den mindre av de två ledningarna
leder vatten från den sydligaste delen av området. Den större av dem leder vatten från området kring Älvsborgsleden och den grusade fotbollsplanen. Ledningarnas exakta utformning har inte varit tillgänglig under utredningen.
Det bedöms sannolikt är många av de äldre ledningarna i området är i dåligt
skick. Befintliga ledningar som kommer att ha en väsentlig funktion i det framtida dagvattensystemet bör inspekteras och vid behov ersättas för att säkerställa funktionen.
Övriga delar av Regementsstaden avvattnas inte via ledningssystemet. Det inkluderar området kring skjutbanan och höjden i sydöst.

2.3

Järnväg

Genom området passerar en järnväg utmed den sydöstra och södra gränsen.
Järnvägen är enkelspårig och går från Herrljunga norrifrån till Varberg söderut.
Järnvägen avvattnas till djupa diken. Platsbesök visar att delar av diket är igenväxt och svårt att urskilja, se Figur 4.

Figur 4: Vegetationsrikt dike för avvattning av järnväg. Foto taget nära järnvägsövergången vid Regementsgatan (Amanda Olsson, platsbesök: 2016-11-30).

Järnvägen saknar diken på sin östra sida i närheten av Regementsvägen och
förefaller avvattnas till en närliggande gräsyta istället.

http://projects.cowiportal.com/ps/A090888/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Dagvattenutredning Regementet.docx
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2.4

Vatten från ytor utanför planområdet

Planområdet kan förväntas omhänderta vatten från närliggande skogsmark i
väster. Större delen av regnvattnet som faller i skogsmarken infiltrerar och omhändertas lokalt men en mindre del av det avrinner på ytan. Höjdförhållandena
medför att vattnet rinner ned mot Viskan och därmed passerar Regementsstaden.
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Nuvarande flöden

Dagvattenflödet har uppskattats i enighet med avsnitt 1.3. Dagvattensystemet i
området bedöms inte vara dimensionerat för de i detta avsnitt redovisade flödena. Flödena har beräknats med utgångspunkt från Borås Energi och Miljös
gällande standarder 6 vars krav överskrider tidigare ställda krav.
Inventerade ytor i Regementsstaden och deras avrinningskoefficienter redovisas
i Tabell 2. På grund av höjdskillnaderna i området samt förekomsten av berg i
dagen har avrinningskoefficienten för vegetationen, som mestadels utgörs av
skogsmark, antagits till 0,1.
Tabell 2. Areor och antagna avrinningskoefficienter för Regementsstaden.

Typ av område

Area [ha]

Avrinningskoefficient

Reducerad area

Takytor

3,4

0,9

3,0

Asfaltsytor och parkering

5,8

0,8

4,6

Vägar
Järnväg

2,2
0,3

0,8
0,4

1,8
0,1

Grusade ytor
Vegetation

5,2
37,6

0,4
0,1

2,1
3,8

[ha]

Bidragande mark som ligger utanför planområdet redovisas i Tabell 3. Avrinningskoefficienten har antagits till 0,1 med hänsyn till markens lutning och förekomst av berg.
Tabell 3. Område utanför planområdet som bidrar med ytavrinning till Regementsstaden.

Typ av område

Area [ha]

Avrinningskoefficient

Reducerad area [ha]

Skogsmark

21,3

0,1

2,1

Det totala flödet från de olika ytorna beror på vilken koncentrationstid som antas för området. Tabell 4 redovisar flödet vid en koncentrationstid motsvarande
en uppskattad längsta rinntid i områdets ledningssystem.

6

Vad ska ingå i en dagvattenutredning, Borås Energi och Miljö
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Tabell 4: Flöden vid längsta rinntid i nuvarande ledningssystem för de olika områdena enligt Figur 3.

Varaktighet

Tid
[min]

Längsta rinntid i

13

Totalt
flöde

Flöde söderut [l/s]

Flöde österut [l/s]

1435

1894

[l/s]
7340

Flöde
norrut
[l/s]
1466

ledningssystemet

Delar av området kan inte härledas till en av de tre avrinningsriktningarna.
Följaktligen blir det totala flödet i Tabell 4 större än summan av flödet söderut,
österut och norrut.
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Framtida dagvattenhantering

Följande kapitel redovisar förslag för framtida avvattning av Regementsstaden.
Övergripande beskrivningar för hela området görs och uppskattningar av flöden
och generella åtgärdsbehov redovisas. Därefter ges mer detaljerade åtgärdsförslag för de enskilda exploateringsområdena. Korta beskrivningar av olika åtgärdstekniker görs. Avsnittet avslutas med en inventering av risker i samband
med skyfall som är kraftigare än Borås Energi och Miljös instruktioner, och hur
dessa risker kan reduceras i samband med exploateringen. En revidering av
undersökningen är nödvändig när mer information om de senare exploateringsområdena är tillgänglig.
I huvudsak bör en avvattning mot Viskan via trummor under Varbergsvägen och
Götalandsbanan eftersträvas. Trummorna belastas inte av dagvatten från andra
områden än Regementsstaden. En sådan avrinning skulle också följa de naturliga avrinningsstråken inom området. Etapperna Höjden, Dalen och Regementsstaden bör avvattnas via trummorna. För Trädgårdsstaden medför höjdförhållandena att dagvatten måste ledas österut, via befintligt ledningssystem vidare
mot Viskan.

4.1

Dagvattenflöden efter exploatering

De i detta kapitel redovisade flödena är endast giltiga för markanvändningen
angiven i underlagsmaterialet och gäller inte om förutsättningarna förändras.
Ett antagande är att exploateringsgraden i två av de tre senare exploateringsområdena, etapperna Dalen och Trädgårdsstaden, är likvärdig med etapp Regementsstaden för vilket ett förslag har varit tillgängligt. Beräkning utifrån tillgängligt förslag ger avrinningskoefficienten 0,4 för etapp Regementsstaden, vilket stämmer överens med Svenskt Vattens riktvärden för områden med flerfamiljshus- eller radhusbebyggelse. Höjden innehåller branta områden som förmodligen inte kan exploateras på samma sätt som övriga ytor. För Höjden har
det antagits att hälften av området exploateras likvärdigt med etapp Regementsstaden, vilket medför en avrinningskoefficient på 0,4, och att den andra
hälften behåller en exploateringsgrad likvärdig med ingen exploatering. Den
sammanvägda antagna avrinningskoefficienten för Höjden blir 0,25.
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Dagvattenflöden har beräknats för tre olika rinntider baserade på följande antaganden.

›

Alla ytor inom etapperna Dalen och Regementsstaden bidrar till flödet

›

Alla ytor inom etapperna Dalen, Regementsstaden och Höjden bidrar till
flödet

›

Alla ytor inom Trädgårdsstaden vars dagvatten kan väntas belasta det östra
ledningssystemet bidrar till flödet

Rinnsträckor i ledning, dike och på mark har uppskattats för alla tre situationer
och redovisas i Tabell 5. Ingen ökning av rinntiden på grund av lokal fördröjning
enligt avsnitt 4.3 i Svenskt Vattens P1107 har inkluderats i beräkningarna.
Tabell 5: Rinnsträckor och total rinntid för tre fall. Rinnhastigheter har antagits enligt tabell 4.5 i Svenskt Vattens P110 7.

Område

Sträcka i

Sträcka i

Sträcka på

Total

ledning

dike [m]

mark [m]

rinntid

[m]
Dalen + Rege-

[min]

0

475

25

20

155

590

30

26,3

110

165

25

10,9

mentsstaden
Dalen, Regementsstaden +
Höjden
Trädgårdsstaden

De framtida dagvattenflödena redovisas efter vilken del av ledningssystemet
som kommer att belastas av dem. Ledningssystemet och dikena norr om området kommer inte att påverkas av exploateringen och har därför utelämnats i
rapporten. Beräknade flöden för hela området visas i Tabell 6. Delflöden från
varje exploateringsetapp, Regementsstaden, Dalen, Höjden och Trädgårdsstaden redovisas i avsnitt 4.2 till 4.4.

P110 Avledning av spill-, drän-, och dagvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Svenskt Vatten

7

(2016)
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Tabell 6: Flöden vid antagna rinntider för Regementsstaden efter exploatering.

Varaktighet

Tid

Flöde sö-

Flöde ös-

[min]

derut [l/s]

terut [l/s]

Rinntid för Dalen +
Regementsstaden

20

1220

-

Rinntid för Dalen,

26,3

1570

-

10,9

-

2618

Regementsstaden
+ Höjden
Rinntid för Trädgårdsstaden

Den totala ökningen av flödet för de olika scenariona redovisas i Tabell 7.
Tabell 7: Ökning av flöden efter exploatering.

Varaktighet

Tid [min]

Flöde söderut [l/s]

Flöde österut [l/s]

Rinntid för Dalen + Regementsstaden

20

119

-

Rinntid för Dalen, Rege-

26,3

652

-

10,9

-

378

mentsstaden + Höjden
Rinntid för Trädgårdsstaden

4.2

Etapp Regementsstaden och Dalen

För etapp Regementsstaden finns ett framtaget förslag från en exploatör för områdets utformning. Förslaget innehåller mestadels flerfamiljshus med fyra eller
fem våningar men även mindre tvåvåningsbyggnader med kontor och lättare
verksamheter. Planförslaget för etapp Regementsstaden inkluderar även delar
av området som är benämnt Dalen. Enligt förslaget byggs flerbostadshus även i
Dalen och en väg anläggs tvärs igenom området i nord-sydlig riktning. Dagvatten som generas idag i området som ska bli Regementsstaden och Dalen avleds
idag söderut mot trumman under järnvägen och Varbergsvägen.
Dagvatten från etapperna Regementsstaden och Dalen bör i framtiden fortsatt
avledas söderut. Höjdskillnaderna i området är fördelaktiga för avrinningen och
kapacitetsproblem är troligtvis större österut än vid vägpassagen. En trög avledning ska eftersträvas för dagvattnet, det avleds med fördel i öppna diken
istället för i ledningar. Ledningar eller diken från etapp Regementsstaden leds
vidare i samma ledningar som dagvatten från Dalen. Höjdskillnaden mellan
etapp Regementsstaden och järnvägen är til2,9lräcklig för att anlägga ett dike
med minst 1 % lutning hela vägen till trumman i syd. Delar av området är idag
terrasserat, exempelvis vid grusfotbollsplanen, och därför bör sträckningen av
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diket väljas noga för att inte skapa områden där vattnet stannar upp i diket på
grund av för liten lutning.
Anläggande av ett sådant dike har antagits i beräkning av flödet som genereras i
området. Tabell 8 redovisar det totala dagvattenflöde som uppstår i Regementsstaden och Dalen för de två rinntider som är relevanta för området.
Tabell 8: Flöde i etapperna Regementsstaden och Dalen för rinntid 20 minuter (alla ytor
inom Regementsstaden och Dalen medverkar) samt 26,3 min (alla ytor
inom Regementsstaden, Dalen och Höjden medverkar).

Total areal [ha]

7,3

Avrinningskoefficient [-]

0,4

Red.

Flöde vid

Flöde vid

area
[ha]

rinntid 20
min [l/s]

rinntid 26,3
min [l/s]

2,9

940

784

Tillgänglig kapacitet i samt skick på trummorna under järnvägen är avgörande
för huruvida Borås Energi och Miljös krav på fördröjning inom fastigheten bör
kvarstå för etapperna Dalen och Regementsstaden. Det huvudsakliga ledningseller dikesstråket inom Dalen ska dimensioneras för att klara av att avleda dagvatten även från Höjden. Hur stora volymer fördröjningsmagasin som eventuellt
krävs beror på hur stor andel av områdena som hårdgörs. Genom att lämna
kvar eller anlägga nya grönytor krävs en mindre magasinsvolym. I det tillgängliga skissförslaget för området har 41 % av ytan hårdgjorts, vilket ger ett fördröjningskrav på 900 m³ för området.

4.3

Etapp Höjden

Förslag för områdets utformning har inte varit tillgängligt under utredningen. En
kompletterande utredning måste genomföras när ett sådant är tillgängligt. Höjden ligger mellan två höjdryggar vilka medför att avrinningen kommer att ske i
sydöstlig riktning. Dagvatten från området kan anslutas till ledningar och diken i
Dalenområdet. Som tidigare nämnt måste systemet i Dalen dimensioneras för
detta. Följaktligen kommer dagvatten från Höjden att belasta dagvattentrummorna under järnvägen och Varbergsvägen. Dagvatten som genereras i Höjden
för relevant rinntid redovisas i Tabell 9.
Tabell 9: Flöde i Höjden för rinntid 26,3 min (alla ytor inom etapp Regementsstaden, Dalen och Höjden medverkar).

Total areal [ha]

Avrinningskoefficient [-]

8,3

0,25

Red.
area

Flöde vid
rinntid 26,3

[ha]

min [l/s]

2,1

553

Omkringliggande sluttningar lutar in mot Höjden varför det är av vikt att säkerställa att exploateringen inte medför en ökad belastning från naturmarksavrinning. Ytor där vattnet kan infiltrera bör kvarlämnas kring Höjden efter exploateringen.
Fördröjningskravet från Borås Energi och Miljö bör kvarstå för Höjden. En kompletterande utredning måste genomföras när ett sådant är tillgängligt. Dagvat-
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ten från området kommer att ledas via ett och samma dike eller ledning till
etapperna Dalen eller Regementsstaden. Fördröjningskravet medför att en onödigt stor belastning på anslutningspunkten till etapp Dalen/Regementsstaden
undviks och att risken för översvämning minskar. Med ett antagande om att
hälften av Höjden hårdgörs till samma grad som skissförslaget för etapp Regementsstaden, 41 %, krävs 510 m³ fördröjningsmagasin. Observera att siffran
måste uppdateras när förslag för området är tillgängligt.

4.4

Etapp Trädgårdsstaden

Förslag för områdets utformning har inte varit tillgängligt under utredningen. En
kompletterande utredning måste genomföras när ett sådant är tillgängligt. En
del av avrinningen av från Trädgårdsstaden kan väntas belasta dagvattennätet
öster om området. Den södra delen av Trädgårdsstaden är idag oexploaterad
och regn- och smältvatten infiltreras sannolikt inom området. För att avgöra hur
dagvatten i framtiden rinner i den södra delen av området krävs ytterligare information om framtida bebyggelse och tilltänkt höjdsättning.
Tabell 10: Flöde i Trädgårdsstaden för rinntid 10,9 min. Rinntid avser tid för att ytor inom
Trädgårdsstaden ska medverka. I beräkningen har det antagits att allt
dagvatten inom Trädgårdsstaden i framtiden leds österut.

Total areal [ha]

7,7

Avrinningskoefficient [-]

0,4

Red.
area

Flöde vid
rinntid 10,9

[ha]

min [l/s]

3,1

1433

Norra delen av Trädgårdsstaden är ett jämförelsevis platt område och det är
svårt att skapa en naturlig avrinning söderut. Stor del av det framtida området
avvattnas lämpligen åt öster via det befintliga ledningsnätet. Större delen av
Trädgårdsstaden är idag icke hårdgjorda ytor varför en större ökning av dagvattenflödet är att vänta. Dagvattennätet öster om området leder vatten från stora
områden. Tillgänglig kapacitet i ledningarna har inte varit tillgänglig under utredningen. Tills vidare bör krav på fördröjning inom fastigheten kvarstå för området. Med ett antagande om att hela Trädgårdsstaden exploateras i likhet med
Etapp Regementsstaden där 41 % av ytan hårdgörs krävs en fördröjningsvolym
på 951 m³.

4.5

Lämpliga metoder för fördröjning och
avvattning

Följande avsnitt beskriver kort den övergripande funktionen för olika fördröjnings- och avledningsåtgärder. En mer detaljerad översyn behöver göras för
varje enskild åtgärd vid detaljprojektering av anläggningen.
Större gator och cykelvägar bör avvattnas till parallellgående diken. Dikena bör
ha kapacitet nog för att avleda vatten även från angränsande tomtmark och
parkeringsytor. Vid projekteringen bör hänsyn tas till framtida avledning av vatten från ännu inte exploaterade områden för att inte komplicera dagvattenhanteringen i de områden som exploateras senare.
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4.5.1

Fördröjningsmagasin

Inom delar av området rekommenderas att Borås Energi och Miljös krav på fördröjning kvarstår. För dessa delar ska en lämplig typ av fördröjningsmagasin
anläggas. Ytligt berg förekommer i delar av Regementsstaden. Det medför svårigheter vid anläggning av fördröjningsmagasin. Förslagsvis utnyttjas områden
där jordtäckningen är djupare för att anlägga fördröjningsmagasin. Det är viktigt
att exploatören identifierar dessa platser och säkerställer att de inte används till
andra syften.
Fördröjningsmagasin kan vara antingen stängda eller öppna med möjlighet för
vattnet att infiltrera. Varianten med infiltration kräver att marken är lämplig för
det, men är i dessa områden att föredra framför stängda magasin. Enligt Borås
Energi och Miljös instruktioner får infiltration av vattnet inte tillgodoräknas vid
beräkning av magasineringsvolym. Infiltrationsmagasin kan inte placeras i ett
område där grundvattenytan är nära markytan. I sådana områden är stängda
magasin det enda alternativet. Magasinen måste utformas med möjlighet för
vattnet att passera genom även när de är fyllda för att förhindra översvämning
uppströms.

4.5.2

Dammar

Dagvattendammar fördröjer och magasinerar vattnet och bidrar samtidigt, med
rätt utformning, till ett positivt intryck av området. Dammarna är platskrävande,
varför de bör implementeras i planeringen i ett tidigt stadium. Vid design av
dammarna bör en landskapsarkitekt konsulteras angående utformningen.

4.5.3

Gröna tak

Gröna tak kan med fördel anläggas för att fördröja dagvattenavrinningen i ett
område. Gröna tak är tak som har beklätts med vegetation med möjlighet att
lagra vatten. Nackdelen med gröna tak är att de har en begränsad effekt vid
kraftiga regn, då de istället snabbt mättas med vatten. Fördröjningseffekten från
gröna tak ska därför inte tillgodoräknas vid eventuella beräkningar av fördröjning eller dagvattenflöde vid kraftig nederbörd.

4.5.4

Diken

Dagvattnet kan avledas ovan markytan i diken. Rätt utformade bidrar dessa till
ett positivt intryck av området. Dikena leds i trummor under framtida vägar och
gång- och cykelbanor. Avledning i diken sker långsammare än avledning i traditionella rör, vilket kan medföra att nedströms liggande anläggningar kan dimensioneras för ett lägre flöde. Det rekommenderas att diken anläggs på alla platser
där det är genomförbart. Förutsättningar finns för att anlägga ett dike för avledning av dagvatten hela vägen från Dalen till trummorna under järnvägen och
Varbergsvägen.
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Flöden vid större regn

Det är inte ekonomiskt eller tekniskt rimligt att dimensionera lednings- och
öppna dagvattensystem för extremt intensiva och sällsynta regn. Istället bör
området utformas så att dagvattnet avrinner ytledes på ett sätt som minimerar
skadorna på byggnader och övriga strukturer. I Regementsstaden bör dagvattenhanteringen utformas på ett sådant sätt att mindre känsliga områden tillåts
temporärt översvämmas vid mycket kraftig nederbörd.
Vid avledningen av extremflöden bör strävan vara att använda Viskan som recipient. Viskan kan, i området söder om Regementsstaden, svämma över utan att
skada eller påverka bebyggelse. Åns omgivning är fuktig naturmark som klarar
en översvämning bra. Järnvägen i området är en barriär för vattnet och vid extremflöden kan det väntas att vatten ansamlas intill den. Ingen känslig bebyggelse eller utrustning bör placeras intill järnvägen. Likaså bör bebyggelse undvikas nära övergången från Höjden till Dalen där en känslig punkt i dagvattenhanteringen kommer att uppstå. Bebyggelse kan dock uppföras under förutsättning
att åtgärder vidtas för att avskärma dagvatten från byggnaderna. Dessa områden illustreras i Bilaga 2.
De ytor som idag är jämförelsevis plana bör i framtiden justeras för att få ett fall
mot söder. Det tydligaste exemplet på detta är grusfotbollsplanen i det framtida
Dalen. Förutsatt att grusplanen inte behålls och används som översvämningsyta
måste marken justeras för att inte skapa ett översvämningskänsligt område.
Även strax söder om grusplanen finns en terrassliknande yta som bör åtgärdas.
Då dagvattnet från Höjden förväntas rinna vidare via ett ganska begränsat utrymme är det viktigt att säkerställa att vatten inte kan ansamlas i detta område.
Flöden vid ett regn med en återkomsttid på 100 år har uppskattats i X. Flödet i
enskilda punkter inom området kan bli större än de redovisade vid en lägre koncentrationstid. De redovisade tiderna är den belastning som områdena ger på
utsläppspunkterna öster om Trädgårdsstaden och vid trumman under Götalandsbanan.
Tabell 11. Flöden vid ett 100-årsregn.

Område

Antagen

Sträcka i

Sträcka på

Total
rinntid
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rinntid

dike [m]

mark [m]

[min]

0

475

25

20

Etapp Höjden

155

590

30

26,3

Etapp Trädgårds-

110

165

25

10,9

Etapp Dalen +
Regementsstaden

staden
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Uppskattad kostnad för genomförande
av åtgärder

På grund av det tidiga stadiet är det inte möjligt att med säkerhet uppskatta
kostnaderna för genomförande av de föreslagna åtgärderna. Hur och i vilket
stadium som åtgärderna genomförs har en stor inverkan på de slutliga kostnaderna. Det är mycket svårt att uppskatta kostnaden för etapperna Höjden och
Trädgårdsstaden där ingen information om exploateringen är tillgänglig.
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