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Sammanfattning

Region Gotland planerar att utveckla den nya stadsdelen Visborg vilket innebär
nybyggnation av cirka 4 000 nya bostäder samt utveckling av befintliga
verksamhetsområden. Inom de centrala delarna av området råder vid kraftig nederbörd
översvämningsproblematik, detta till följd av att stora delar av området idag ligger i en
utbredd lågpunkt. De centrala delarna av området är flackt med marknivåer som varierar
mellan cirka +41 och +43 m (RH2000). Grundvattennivåerna ligger generellt på ett djup
av ca 1 - 1,5 under marknivå för de områden som ska bebyggas.
För extrema vädersituationer med kapacitetsbrist i dagvattensystemet i området riskerar
överflöden av dagvatten ytledes avrinna mot och genom angränsande tätorten Vibble,
vilken också innehåller en lågpunkt. Som följd av exploatering av Visborgsområdet, med
ökad hårdgöringsgrad i kombination med befarat ökande regnintensiteter på grund av
klimatförändringar, befaras riskerna för översvämningsolägenheter öka om inte åtgärder
vidtas.
I denna rapport presenteras arbetet med och resultatet av framtagande av en
övergripande höjdsättningsplan för Visborgsområdet. Denna höjdsättningsplan syftar till
att övergripande bestämma marknivåer inom Visborgsområdet så att området kan
projekteras och byggas på ett sådant sätt att dagvatten- och skyfallshantering inom
området kan ske tillfredsställande. Arbetet har resulterat i en höjdsättningsplan som
möjliggör både för anläggning av ett dagvattenledningssystem med självfall samt en
förbättrad översvämningssituation och tillfredsställande skyfallshantering. Höjdsättningen
har även möjliggjort för att halvera avrinningsområdet till grannorten Vibble vilken till följd
av detta kommer att påverkas betydligt mindre av överflöden från uppströms områden.
Höjdsättningsplanen har tagits fram utifrån befintliga förutsättningar inom området i
kombination med strukturplan för Visborg framtagen av Region Gotland. Processen har
varit iterativ där markmodellen tagits fram i programmet AutoCAD, analyserats statiskt i
webbprogrammet SCALGO Live och sedan hela tiden förbättrats och optimerats. Det
som modellerats är huvudsakligen gatunät, kvartersmark och dagvattendammar.
Resultatet ger endast riktlinjer för höjdsättning och ingen detaljerad helhetsbild. Mer
detaljerad projektering av mark sker i senare skeden.
Till rapporten hör en Bilaga 1 där majoriteten av kartmaterialet presenteras. Det
rekommenderas att denna bilaga läses parallellt med kapitel 4 i denna rapport som steg
för steg beskriver processen med framtagandet av höjdsättningsmodellen.
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Den resulterande höjdsättningsplanen är beroende av att Sandhedsvägen (som binder
ihop väg 140 med Västerhejde Langs väg) projekteras med ett intilliggande svackdike
som vid kraftig nederbörd möjliggör för avledning av ytligt rinnande överflöden av
dagvatten. Detta dagvatten behöver kunna avledas via befintlig GC-port under väg 140
och vidare genom naturreservatet Södra Hällarna ut till havet. Lösningen innebär intrång
i naturreservatet för att justera marken på en sträcka om cirka 270 meter, dock är detta
nödvändigt för att undvika de flödesvägar som finns idag. Om inte denna åtgärd
genomförs kommer allt överflödigt vatten istället att rinna till Vibble.
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1

Inledning
Upprättandet av en övergripande höjdsättningsplan utgör en del av
förprojekteringsarbetet för utveckling av den nya stadsdelen Visborg på Gotland. Arbetet
utförs som ett inledande arbete inför fortsatt projektering av gator/vägar och det
huvudsakliga VA-ledningsnätet. Höjdsättningsplanen påverkar även, och påverkas av,
samtidigt pågående dagvattenutredning.

1.1

Bakgrund
Strax sydväst om Visby ligger det före detta militära P18-området som avvecklades 2005.
Efter den militära verksamhetens avveckling förvärvades området av bland annat Region
Gotland som har för avsikt att exploatera området genom att bygga ut Visby med en ny
stadsdel. Ramarna för utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg har fastlagts i en
fördjupad översiktsplan som fastställts av kommunfullmäktige under slutet av 2009.
Utvecklingen av Visborg är ett modernt stadsutvecklingsprojekt där regionen strävar efter
att den nya stadsdelen ska bli en ekologiskt, socialt och miljömässigt hållbar stadsdel. På
sikt planeras cirka 4 000 nya bostäder samt utveckling av befintliga
verksamhetsområden. Visionen för Visby är att stadsdelen ska erbjuda en hållbar och
innovativ miljö att bo, leva och verka i med en hög profil vad gäller de sociala och
miljömässiga hållbarhetsperspektiven. Planen är att området ska utvecklas över flera
årtionden och att utbyggnad ska ske fördelat över följande sex större delområden:
•
•
•
•
•
•

Södra Hällarna
Norra Visborg
Visborgs slätt
Regementsområdet
Villastaden
Idrotts- och rekreationsområdet

Uppdelningen av Visborg och delområdenas utbredning framgår av Figur 1-1.
Totalt omfattar den nya stadsdelen och projektområdet cirka 500 hektar mark. Marken är
förhållandevis flack och i anslutning till befintliga byggnader främst inom delområdet
Regementsområdet finns i dagsläget översvämningsproblematik då den är belägen inom
en utbredd lågpunkt. En övergripande höjdsättningsplan behöver tas fram som ska sätta
ramarna för hur vidare höjdsättning av Visborgsområdet kan ske på en mer detaljerad
nivå.
En övergripande höjdsättningsplan behövs för att skapa förutsättningar och möjligheter
för ytligt avrinnande dagvatten (exempelvis vid skyfall) att ta sig fram till och ansamlas på
angivna platser på ett sätt som inte skadar eller orsakar olägenheter för människor,
byggnader och miljö. Höjdsättningsplanen är dessutom nödvändig för att säkerställa att
det framtida dagvattensystemet (ledningsnät m. m.) inom Visborgsområdet kan klara av
att avbörda dagvatten i den omfattning som krävs enligt de visioner som föreskrivs om
ekologisk och miljömässig hållbarhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv bör ett självfallssystem
eftersträvas där dagvatten utan att behöva pumpas kan ta sig till angivna
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uppsamlingsplatser (dammar) för fördröjning och rening. Med en övergripande
höjdsättningsplan säkerställs att detta i största möjliga mån efterlevs och möjliggörs.

Figur 1-1. Visborgsområdets utbredning och olika indelningar (från Kvalitetsprogram Visborg,
arbetsmaterial daterat 2020-10-23).
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1.2

Syfte
Syftet med den övergripande höjdsättningsplanen är att fastställa ramar och direktiv för
höjdsättning och nivåer i fortsatt projektering av Visborgsområdet i detalj. Detta görs med
det huvudsakliga syftet att den nya stadsdelen på ett säkert och effektivt sätt ska kunna
hantera både dagvatten och skyfall utan att skador eller olägenheter uppstår för
människor, byggnader eller miljö.
Den färdiga höjdsättningsplanens syfte är att möjliggöra för ett dagvattensystem som i
största möjliga mån kan utformas som ett självfallssystem där energikrävande pumpning
inte är nödvändig. Den ska också hjälpa till att säkerställa att ytligt avrinnande vatten som
inte kan omhändertas i ledningssystem vid skyfall inte forsar fram eller ansamlas på
olämpliga platser och orsakar skador, utan att vatten istället kan ledas via öppna stråk
och ansamlas inom angivna översvämningsytor eller annan allmän platsmark som inte
riskerar ta skada. Vattnet ska sedan på ett säkert sätt kunna avbördas till
dagvattenledningar eller omgivningen utan att orsaka vidare skada eller olägenheter.
Det bör påpekas att nedan angivna beskrivningar av flödesvägar och översvämningar
avser extrema situationer då områdets dagvattensystem antingen genom otillräcklig
kapacitet eller som följd av driftsstörningssituationer inte kan avleda allt dagvatten och att
dagvattnet då istället, såsom överflöden, avrinner på markytan.
Det förekommer i omkringliggande områden, såsom i Vibble och Djuplunda, lågpunkter i
terrängen som medför översvämningsrisker i extremsituationer och det är inte möjligt att
genom nu aktuell höjdsättningsplan helt förhindra dessa risker. Höjdsättningsplanen ska
dock säkerställa att planerad exploatering inom Visborgsområdet inte förvärrar
situationen för dessa områden utan snarare att den uppnår viss minskad risk om så är
möjligt.

1.3

Metod
Arbetet med höjdsättningsplanen börjar med en kartläggning av de förutsättningar som
råder inom området och som kan påverka utifrån, exempelvis omfattning av befintlig
lågpunkt, befintliga höjder som inte kan förändras och storleken på uppströms
avrinningsområde. Med förutsättningarna kartlagda kan arbetet med höjdmodellering
påbörjas där hänsyn måste tas till dessa förutsättningar.
Höjdmodellering sker i datorprogrammet AutoCAD. Utifrån höjddata nedladdad från det
webbaserade analysverktyget SCALGO Live samt inmätningar från området byggs en
markmodell upp vilken successivt omarbetas efterhand som nya förutsättningar dyker
upp, problemställningar uppstår och slutsatser kan dras. Markmodellerna som byggs upp
i AutoCAD importeras till SCALGO Live för statisk analys och simulering av
ytvattensituationen för de olika förslagen till höjdsättning. Genom analys av bland annat
ytliga flödesvägar och lågpunkter kan problemområden och barriärer lokaliseras och
övergripande åtgärder kan testas. Processen innebär ett iterativt arbete enligt trial-anderror-metoden där markmodellen arbetas om och testas med olika lösningar på de olika
problem som uppstår och där den hela tiden förbättras till en slutlig lösning kan
presenteras.
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I SCALGO Live simuleras endast ytvattensituationen för olika regnhändelser och ingen
hänsyn tas här till underjordiska anordningar så som trummor eller kulvertar,
dagvattenledningar eller magasin. Ingen hänsyn tas heller till infiltration i marken utan
simuleringen ger endast en statisk bild av hur vatten ansamlas på ytan till följd av hur
topografin ser ut samt visar i vilken riktning vattnet flödar. Trummor och kulvertar kan
simuleras i SCALGO Live men ingen hänsyn tas då till dessa trummors/kulvertars
begränsade genomledningskapacitet utan flödet simuleras då som obegränsat.
Parallellt med arbetet med höjdsättningsplanen har även en dagvattenutredning
genomförts. I denna utredning har bland annat en grov planering av ett nytt
dagvattenledningsnät tagits fram vilket är både anpassat till och till viss del styr
höjdsättningen av mark inom Visborgsområdet.

1.4

Underlag
Det underlag som använts för framtagande av den övergripande höjdsättningen listas
nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strukturplan Visborg
Kvalitetsprogram
Fördjupat kvalitetsprogram Norra Visborg och del av Regementsområdet
Detaljplan Kasernområdet
Arbetsmaterial för framtagning av Detaljplan Ljuset och Lyktan
Arbetsmaterial för framtagning av Detaljplan Visborg 1:9 (LEVA), Visborgs
kungsladugård
Detaljplan Skenet
Detaljplan idrotts- och rekreationsområdet
Rapporter och Projekterings-PM avseende geoteknik upprättade av PentaCon.
Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur
(https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/)
Höjddata nedladdad från SCALGO Live 2021-01-12
Tidigare utförda inmätningar inom området
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2

Problemställning
Projektområdet är mycket flackt med nivåer som huvudsakligen varierar mellan cirka +41
och +43 meter (RH2000) i de delar som avses bebyggas. Inom området finns en utbredd
lågpunkt som i dagsläget rymmer cirka 176 000 m3 vatten och som upptar en stor del av
de centrala delarna av det framtida Visborgsområdet, främst Regementsområdet. Vid
tillräckligt kraftiga regn och tillräckliga mängder vatten för att fylla lågpunkten flödar vatten
enligt befintliga höjdförhållanden vidare mot grannorten Vibble som också delvis ligger i
en lågpunkt. Avrinningsområdet till Vibble är stort, cirka 12,3 km2. Avrinningsområdet till
lågpunkten inom Visborgsområdet är cirka 6 km 2 stort vilket innebär att nästan hälften av
det ytligt avrinnande vatten som når Vibble först passerar genom lågpunkten i
Visborgsområdet.
Exploatering av projektområdet innebär bland annat en ökad andel hårdgjorda ytor och
med det följer ökade dagvattenflöden och större mängder dagvatten som behöver
hanteras. Vid byggnation i en lågpunkt behöver kvartersmarken dessutom höjas till nivåer
över det vattendjup som kan komma att uppstå och till följd av detta kommer lågpunktens
volym att minska och andelen vatten som flödar nedströms därmed att öka.
Med den befintliga topografin inom området och med planerad exploatering finns en risk
att projektet kan komma att medföra en ökad belastning nedströms på angränsande
tätorten Vibble, detta eftersom projektområdet utgör en så stor andel av
avrinningsområdet hit. Att större delen av centrala Visborg ligger inom en lågpunkt är
dessutom en utmaning för utformningen av stadsdelen enligt kvalitetsprogrammet samt
för dagvattenhanteringen inom området.
Med undantag för delområdet Södra Hällarna ligger resterande projektområde inom
vattenskyddsområde, innebärande att infiltration av dagvatten bör ske kontrollerat.
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3

Förutsättningar för modellering
Modellering av mark och översiktlig höjdsättning ska utföras dels med målet att ett
framtida dagvattensystem ska kunna utformas med självfall, dels med målet att det nya
Visborgsområdet ska ha en säker och välplanerad skyfallshantering.
Det som i första hand styr höjdsättning av området är möjligheten till ytlig avrinning. Vid
regnhändelser som överstiger det som dagvattensystemet dimensioneras för, eller för
driftsstörningssituationer i dagvattensystemet, behöver vatten på ett säkert sätt kunna
rinna på ytan. Det förutsätts då att regnhändelsen medför så mycket vatten att trummor
och ledningar går fulla, att marken är vattenmättad och att det inte finns någon annan väg
för vattnet att röra sig än ovan mark. I ett sådant läge ska vatten kunna rinna ytligt och
ansamlas där det inte gör någon skada på bebyggelsen, varken inom Visborgsområdet
eller inom nedströms områden. Möjligheten att uppnå en sådan höjdsättning begränsas
av en del låsta förutsättningar i terrängen vilka sammanfattas i en översiktskarta i Figur
3-1. De olika förutsättningarna begränsar möjlighet till markmodellering i olika omfattning
och listas därför nedan som ”låsta förutsättningar” och ”semi-låsta förutsättningar”. Låsta
förutsättningar utgörs av de begränsande områden som absolut inte får/går att ändra på
medan semi-låsta förutsättningar utgörs av områden som helst inte ska påverkas men
vilka det kan göras undantag för om nödvändigt.
Detaljplaner kan i olika grad utgöra begränsning för hur markområde kan höjdsättas.
Inom Visborgområdet finns följande gällande detaljplaner:
-

Stadsplan för del av stgomr 1144 (Soldathemmet, P18) i Visby, 1974.

-

Detaljplan för Visby del av Visborg 1:1 (kasernområdet), 2007.

-

Detaljplan för Visby kv Skenet (Visborgsområdet), 2014.

-

Detaljplan för del av Visby Visborg 1:9 m fl (idrotts- och rekreationsområdet
Visborg), 2013.

Följande detaljplaner är under framtagande vid upprättande av denna höjdsättningsplan:
-

Visby Ljuset och Lyktan.

-

Visby Visborg 1:9 (LEVA).

Inte någon av de fastställda detaljplanerna innehåller några detaljplanebestämda
marknivåer. Samma förhållande gäller för liggande förslag till nya detaljplaner vid denna
rapports upprättande. Detaljplanerna innehåller dock regleringar, såsom ”varsamhet” av
befintlig bebyggelse, vilket rent praktiskt medför att befintliga marknivåer kring aktuell
bebyggelses omedelbara närhet måste bevaras och därmed utgör begränsning vid
eventuell ändrad höjdsättning.
Förutsättningar som utgör ”låsta” och ”semi-låsta” förutsättningar listas nedan.
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Låsta förutsättningar:
-

Fastställda detaljplaner (befintlig bebyggelse som ska bevaras).

-

Befintliga hus som ska bevaras.

-

Träd och alléer som ska bevaras.

Semi-låsta förutsättningar:
-

Befintliga vägar som ska bevaras ska ligga kvar i plan men kan justeras
höjdmässigt.

-

Naturreservat ska helst inte påverkas men undantag kan göras om nödvändigt.

-

Naturområde och skyddade arter

Ytterligare förutsättningar som begränsar höjdsättningen är bland annat de höga
grundvattennivåerna kombinerat med behovet av att skydda grundvattnet då området
ingår i vattenskyddsområde för allmän (kommunal) dricksvattenförsörjning.
Enligt mätningar som utgjort underlag till denna analys ligger grundvattnet vid
Regementsområdet på nivå cirka +41 – +41,5 meter över havet, motsvarande upp emot
marknivå omedelbart öster om Regementsområdet och 1 – 1,5 m under marknivå inom
och väster om Regementsområdet. De höga grundvattennivåerna begränsar det
tillgängliga djupet i framtida dagvattendammar och därmed lägsta vattennivåer i dammar,
samtidigt som tätningsåtgärder förmodligen kommer erfordras i dagvattendammar för att
skydda grundvattnet. Detta i sin tur har en direkt inverkan på ledningssystemet för
dagvatten och vilka nivåer detta hamnar på för att tillräcklig lutning för självfall ska
uppnås.
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Figur 3-1. Översikt av låsta förutsättningar som begränsar markmodellering inom Visborgsområdet.
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Viss konfliktsituation föreligger mellan tidigare och nu gällande exploateringsplaner och
nu aktuella ”låsta förutsättningar” inom Regementsområdet enligt nedanstående två
punkter. Aktuella områden är särskilt markerade i Figur 3-2:
1. En nedtonad redovisning av möjlig gatustuktur och ny bebyggelse som framgår
av kvalitetsprogrammet hamnar delvis inom lokal för skyddade arter (främst
orkidéer). Huruvida aktuell yta ska exploateras, eller om lokalen för de skyddade
arterna ska bevaras, kommer att beslutas i senare skede. Oavsett om
exploatering av ytan kommer ske eller inte så kommer nya dagvattenledningar
behöva genomföras genom det skyddade området vilket beskrivs ytterligare
under rubriken ”7 Konsekvenser och utbyggnadsordning”.
2. Planerad ny gatustruktur enligt (vid denna rapports upprättande) förslag till
detaljplan för Ljuset och Lyktan innebär sannolikt att skyddsvärda alléträd inte
kan bevaras.

1. Område (lokal) med skydda arter

2. Område med alléträd
Figur 3-2 Områden med låsta förutsättningar där konflikt riskerar föreligga med planerade
exploateringar.
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4

Modellering och analys
Modellering och analys sker iterativt. Inledningsvis skapas i AutoCAD en grov höjdmodell
vilken sedan importeras till SCALGO Live för statisk analys. I SCALGO Live lokaliseras
problemområden samt lämpliga områden för avledning och ansamling av vatten och
utifrån dessa slutsatser omarbetas höjdmodellen i AutoCAD för att anpassas till de
problem och lösningar som definieras. Metoden innebär att en förfining av modellen hela
tiden sker till ett slutresultat kan uppnås.
I detta kapitel beskrivs grovt steg för steg hur markmodellen har arbetats fram, vilka
problem som uppstått samt hur dessa har lösts. Syftet är att ge läsaren en förståelse för
hur resultatet tagits fram och varför det ser ut som det gör, men också att dokumentera
de problemställningar som uppstått och motivera de val som gjorts när markmodellen
skapats. Till detta kapitel 4 hör en Bilaga 1 med figurer. Det rekommenderas att läsaren
har bilagan nära till hands och kan titta på de figurer som hänvisas till i texten i denna
rapport för att på så sätt enkelt hänga med i varje steg i framtagandet av höjdmodellen.
Som utgångsläge framgår utbredning av och ungefärligt djup i befintliga lågpunkter inom
projektområdet av Figur 1 i tillhörande Bilaga 1. Avrinningsområden till Vibble och till
Visborg tillsammans med ytliga flödesvägar framgår av Figur 2.

4.1

Steg 1 – Sandhedsvägen och en ”utrymningsväg” för överflöden
En av de större problemställningarna med exploatering av Visborgsområdet är den
påverkan som exploateringen kommer att ha på nedströms områden. Främst avses då
risk för ökade överflöden och större volymer dagvatten (vilka inte kan omhändertas i
dagvattensystem) som riskerar att nå Vibble. Som följd av att hårdgöringsgraden inom
Visborgsområdet i samband med exploatering ökar och befintliga lågpunkter byggs bort
ökar denna risk. Det framgår av Figur 2 i Bilaga 1 att ytligt avrinnande överflöden som
passerar genom Visborg (enligt nuvarande höjdförhållanden) och avrinner mot Vibble har
ett stort avrinningsområde, cirka 6 km2. En möjlig lösning för att minska påverkan på
Vibble är att hindra detta vatten från att nå hit genom att låta det hitta en annan väg ut ur
området där det inte orsakar skada eller olägenheter, en typ av ”utrymningsväg” för
överflöden som inte kan omhändertas i dagvattensystemet vid extrem nederbörd.
Tröskelnivån för flöde från Visborgsområdet till Vibble ligger på nivån +41,7 m. Detta
innebär att en ny flödesväg ut ur området måste hamna under denna nivå för att vattnet
ska kunna flöda här istället för till Vibble. En möjlig väg ut ur området som lokaliserats är
via den GC-port som finns under befintlig väg 140 (Toftavägen), se Figur 4-1. Om vatten
från Visborgsområdet och den befintliga, större lågpunkten kan ledas hit istället så
innebär det att området kan avvattnas förbi Vibble istället för genom Vibble.
Sandhedsvägen är en planerad väg som ska koppla ihop befintlig väg 140 (Toftavägen)
med Västerhejde Langs väg som går utmed projektområdets östra gräns.
Sandhedsvägen ska ansluta till väg 140 i befintlig cirkulationsplats (se Figur 4-1) och
detta medför då en möjlighet att även leda ytligt avrinnande överflöden från
Visborgsområdet till GC-porten via vägdiken, eller skapade försänkningar i terrängen,
utmed Sandhedsvägen.
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Figur 4-1. Befintlig GC-port (röd markering) under väg 140 (Toftavägen) kan användas som
utrymningsväg för ytligt avrinnande överflöden av dagvatten från Visborgsområdet så att detta inte
rinner genom Vibble.

I den östra delen av Visborgsområdet är delar av Sandhedsvägen redan byggd och
höjder här utgör därför låsta förutsättningar för markmodellering. Även höjder i befintlig
cirkulationsplats utgör låsta förutsättningar men sträckning och nivå på Sandhedsvägen
där emellan kan anpassas för att skapa bästa möjliga resultat för höjdsättningsplanen.
För att vägdiken utmed Sandhedsvägen ska kunna avbörda stora mängder överflöden,
exempelvis vid skyfall, måste dessa diken vara stora. För detta ändamål kan anläggning
av svackdiken vara lämpligt, vilka kan utformas i varierad storlek och med olika utseende
beroende på om de endast ska vara funktionella eller även bidra till önskad gestaltning av
närområdet. En mer utförlig beskrivning av svackdiken och exempelbilder följer i kapitel 5.
Figur 3 i Bilaga 1 visar befintliga marknivåer inom området samt marknivåer efter
modellering av Sandhedsvägen inklusive ett svackdike som leder överflöden av
dagvatten mot befintlig GC-port. Figur 4 i Bilaga 1 visar översvämningssituationen som
den skulle se ut idag vid extrem väderlek och utan fungerande dagvattensystem med
befintliga höjder samt översvämningssituationen som uppstår med hänsyn till de
modellerade höjderna. Det är tydligt ur figurerna att en utrymningsväg för dagvatten via
befintlig GC-port har en stor inverkan på översvämningssituationen i Visborgsområdet
och att denna förbättras avsevärt när vatten kan flöda via GC-porten.

4.2

Steg 2 – Flöde från GC-port till havet
Att endast tillse att överflöden avleds via befintlig GC-port förhindrar dock inte att vattnet
till slut ändå når Vibble. Ytligt rinnande överflöden som leds via GC-porten kommer
nämligen enligt nuvarande höjdförhållanden att avrinna via Vibble Högklintsvägen,
översvämma den parkering som är belägen norr om vägen och därefter avrinna över
Vibble Högklintsvägen vidare in till Vibble. För att undvika att detta sker måste ytterligare
åtgärder vidtagas för att skapa en säker flödesväg mot havet. En möjlig lösning vore att
sänka marknivån på en delsträcka om cirka 270 m (se gul markering i Figur 5 i Bilaga 1)
för att på så vis skapa en ny flödesväg på markytan från Vibble Högklintsvägen i
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nordvästlig riktning längs ytterkanten på naturreservatet, förbi Kneippbyn och mot havet.
En sådan åtgärd innebär en sänkning av marknivån på ca 1 – 2 m och utgör intrång i
naturreservatet och det generella strandskyddet. Nyttan av åtgärden anses dock befoga
en dispens och denna åtgärd bör betraktas som en åtgärd för att minimera framtida
olägenheter som följd av befarad klimatpåverkan. Aktuell påverkan på naturreservatet
och strandskyddet bör utredas närmare där berörda myndigheter och Regionekolog även
bör involveras.
Figur 5 i Bilaga 1 visar översvämningssituationen vid icke fungerande dagvattensystem
samt ytliga överflödesvägar från GC-port innan respektive efter marknivåsänkning inom
naturreservatet för att skapa ny ytlig flödesväg mot havet. En viss inverkan på
översvämningarnas utbredning kan urskönjas men översvämningssituationen i Vibble
kommer generellt enbart marginellt förbättras eftersom samhället ligger i en lågpunkt och
påverkas av nederbörd även från andra avrinningsområden. Belastningen av överflöden
och tillkommande volymer kommer däremot att bli avsevärt mindre om vatten från
Visborgsområdet kan rinna förbi Vibble istället för genom Vibble.

4.3

Steg 3 – Inledande gatunätsstruktur
Modellering av gatunätsstrukturen sker först och främst utifrån det fördjupade
kvalitetsprogrammet för Norra Visborg och del av Regementsområdet och i andra hand
utifrån den allmänna delen av kvalitetsprogrammet samt strukturplanen.
Gatunätsstrukturen byggs upp enligt de riktlinjer och med det utseende som presenteras i
kvalitetsprogrammen och inledningsvis modelleras åtgärder främst inom
Regementsområdet.
Höjdsättning av gatorna styrs i första hand av befintliga marknivåer som kan anses låsta,
alltså marknivåer där befintlig bebyggelse ska bevaras. Detaljplaner för befintliga
områden har studerats och det har konstaterats att dessa inte styr höjdsättning av
områdena, dock blir en förändring av marknivåer intill befintlig bebyggelse svår att
genomföra och anses därför inte gå att modellera om nämnvärt inom ramarna för detta
uppdrag.
Utifrån dessa förutsättningar modelleras marken med syfte att skapa en höjdsättning där
nivåerna tillåter vattnet att ytligt rinna längs med gatorna eller ansamlas i lågpunkter på
gatorna på sätt som inte riskerar skada omkringliggande bebyggelse. Målsättningen är att
för Regementsområdet på ett säkert sätt leda överflöden av dagvatten till svackdiket
utmed Sandhedsvägen och för Norra Visborg i nordvästlig riktning mot havet.
Resultatet av markmodelleringen framgår av Figur 6 i Bilaga 1 där det i figur till höger kan
urskönjas ett tydligare strukturerat gatunät, framförallt i den sydöstra delen och i den
norra delen av Regementsområdet. Figur 7 i Bilaga 1 visar översvämnings- och
flödessituationen (vid icke fungerande dagvattensystem) innan respektive efter denna
inledande markmodellering. Översvämningarnas utbredning (lågpunkterna) ändras inte
nämnvärt utan fylls upp i samma omfattning, dock märks en avsevärd skillnad på vilka
flödesvägar vattnet har då de nu huvudsakligen följer gatornas linje. Detta innebär att
mindre mängd vatten ytledes passerar genom kvartersmark och att vattnet istället
huvudsakligen rinner utanför vilket minskar belastningen på de befintliga byggnaderna.
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4.4

Steg 4 – Kvartersmark och utökat gatunät
Höjdsättningen följer principen att kvartersmark ska höjdsättas på sådant sätt att en
nivåskillnad mellan kvartersmark och gatumark uppstår. Denna nivåskillnad ska
säkerställa att byggnader på kvartersmark ej riskerar att översvämmas eller ta skada vid
kraftiga dagvattenflöden eller höga dagvattennivåer eftersom vattnet då huvudsakligen
ska leta sig ut på gatan.
Resultatet av en första modellering av kvartersmark på en säker nivå ovan gatunivån
framgår av Figur 8 i Bilaga 1. Av Figur 9 följer dock att denna höjdsättning av
kvartersmark leder till att tröskelnivån innan vattnet når svackdiket intill Sandhedsvägen
höjs, vilket i sin tur leder till att vatten inom Regementsområdet når en högre nivå innan
det kan avbördas mot befintlig GC-port. Översvämningssituationen har alltså förvärrats till
följd av höjdsättningen av kvartersmark och en justering måste göras. Problemet
lokaliseras till hörnan av en utav fastigheterna intill Sandhedsvägen där överflöden
tidigare kunde avrinna ytledes rakt igenom fastighetsmarken men som efter
modelleringen tvingas flöda runt fastigheten istället och således måste komma över en
högre tröskelnivå innan bräddning till svackdiket sker (se Figur 10, Bilaga 1).
I steg 4 har gatunätet även utökats med gator enligt det fördjupade kvalitetsprogrammet
för Norra Visborg, se Figur 11 i Bilaga 1. Även här eftersträvas att vatten vid kraftig
nederbörd huvudsakligen ska rinna på gatorna och inte över kvartersmarken.

4.5

Steg 5 – Utökad kvartersmark, gatunät och placering av dagvattendammar
Det har under projektets gång konstaterats att grundvattennivåerna inom området är
höga och att dagvattendammarna därför inte kan utföras särskilt djupa. Detta i
kombination med de mycket små marknivåskillnaderna inom området gör att möjligheten
till anläggning av dagvattenledningar med självfall blir begränsad och att ledningarna
därför inte kan göras speciellt långa. För att möta denna problemställning behöver
dagvattendammarna placeras strategiskt för att möjliggöra korta ledningslängder men
också för att möjliggöra att ytlig avrinning kan ske hit. Lägsta möjliga permanenta
vattennivå (lågvattennivå) i dammarna antas i denna utredning till +40,0 m (RH2000).
Huruvida detta är möjligt med avseende på rådande grundvattenförhållanden och att
området är beläget inom vattenskyddsområde ska säkerställas i annan utredning.
I steg 5 utökas markmodellen med mer kvartersmark, ett mer detaljerat gatunät samt med
placering av dagvattendammar. Målet är att skapa en höjdsättning där flöden av
dagvatten i första hand avleds via dagvattensystem till dammarna och där det vid
kraftigare regn (då ledningar går fulla och gator översvämmas) rinner till svackdiket
utmed Sandhedsvägen. Dammarnas utseende och storlek i markmodellen motsvarar inte
deras verkliga, framtida utseende och storlek utan visualiserar endast deras ungefärliga
placering och effekt på ytvattensituationen. I steg 5 har också Sandhedsvägen flyttats
något söderut för att skapa utrymme för större vattenvolymer samt skapa större flexibilitet
för gestaltningsåtgärder. Marknivåerna innan samt efter modellering i steg 5 framgår av
Figur 12 i Bilaga 1.
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I steg 5 har kvartersmarken justerats för att sänka tröskelnivån till svackdiket vilken i steg
4 låg till grund för att översvämningsytan inom Regementsområdet ökat i storlek. Effekten
av justeringen framgår av Figur 13 i Bilaga 1 och påvisar vikten av att noggrant utreda
alla förändringar i nivåer då effekterna kan bli stora.
Justering av gatunivåer har bidragit till en förbättrad översvämningssituation inom
detaljplanen Ljuset och Lyktan, se Figur 14 i bilagan. Inom Norra Visborg har modellering
av gatunivåer och kvartersmark bidragit till att minska översvämningsproblematiken även
här, se Figur 15 i Bilaga 1. Planerad gångväg mellan kvarteren (markerad med gul cirkel i
Figur 15) får en vital funktion för ytlig avrinning av överflöden ut ur det bebyggda området
och det är därför viktigt att konsekvenser av eventuella förändringar av denna väg noga
utreds.

4.6

Steg 6 – Förfining av modell
Vid förfining av modellen har nivåer på mark och gator justerats och optimerats. I den
södra delen av Regementsområdet, intill Sandhedsvägen och svackdiket, har en
översvämningsyta tillkommit. Befintlig mark som inte är höjdmässigt låst samt byggnader
som inte ska bevaras har modellerats som kvartersmark. Förändringarna framgår av
Figur 16 i Bilaga 1.
Översvämningssituationen innan samt efter förfining av höjdmodellen framgår av Figur 17
i Bilaga 1. Av figuren framgår att översvämningssituationen förbättrats inte bara för
Regementsområdet norr om Sanhedsvägen utan även för området Villastaden söder om
Sandhedsvägen. Detta beror på att Sandhedsvägen modellerats på en lägre nivå,
innebärande att överflöden även från Villastaden kan tillåtas brädda över vägen, mot
svackdiket och avvattnas ut genom befintlig GC-port. Med denna lösning minskar
belastningen nedströms på Vibble ytterligare eftersom ett större område istället kan
avvattnas förbi Vibble. I steg 6 har nivån på Sandhedsvägen där vatten kan brädda över
vägen sänkts med cirka 40 cm mot ursprungligt förslag.
Av modellen framgår att ytvattenöversvämning vid icke fungerande dagvattensystem
även fortsättningsvis riskerar uppstå för viss befintlig bebyggelse där höjdmässigt låsta
förutsättningar bedöms föreligga. Det bör dock påpekas att planerad höjdsättning innebär
en avsevärt minskad risk även för denna bebyggelse.

4.7

Villastaden
Då tilltänkt gatustruktur för Villastaden inte är bestämd vid utförande av denna analys så
är det inte möjligt att upprätta en höjdsättningsplan för detta delområde. Inledningsvis har
syftet varit att inom denna utredning identifiera, avgränsa och beskriva områden inom
Villastaden som bedöms olämpliga att bebygga. Dock har detta i slutändan bedömts som
icke ändamålsenligt och istället sträcker sig rapporten endast till att beskriva den nya
ytvattensituationen till följd av höjdsättningsplanen samt vilka åtgärder som bör planeras
in i kommande fördjupade kvalitetsprogram.
Denna rapport föreslår att minst två större dagvattenmagasin/dammar planeras inom
delområdet Villastaden samt att dessa placeras i de ungefärliga lägen som ges av Figur
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18 i Bilaga 1. Vid flöden större än dagvattensystemet har kapacitet att avleda kan
överflöden brädda över Sandhedsvägen till svackdiket och avrinna vidare mot GC-port ut
ur området.
Det bedöms i nuläget som möjligt att utföra bebyggelse inom hela området. Det krävs
dock en genomtänkt höjdsättning och att stora strategiskt placerade områden (förslagsvis
som allmän platsmark) tilldelas som översvämningsytor för att hantera överflöden av
dagvatten i samband med skyfallssituationer. Dessa översvämningsområden kan med
fördel ha en multifunktion, exempelvis för friluftsverksamhet, så länge dessa inte förses
med anordningar som tar skada av att översvämmas. Nivåsättning av Sandhedsvägen
blir enligt beskrivning i avsnitt 4.6 avgörande för hur stor risken blir att
översvämningsolägenheter ska uppstå för Villastaden.
Höjdsättningen av Villastaden bör även ske med utgångspunkt från att minimera risken
för att överflöden ytledes kan rinna in mot Vibble. Utgångsläget baserat på höjdsättning
av Sandhedsvägen, svackdike längs Sandhedsvägen och fortsatt möjlighet till ytledes
avrinning genom GC-port, längs Vibble Högklintsvägen och längs ytterkanten av
naturreservatet förbättrar denna situation avsevärt.

4.8

Idrotts- och rekreationsområdet
De delområden inom idrotts- och rekreationsområdet som är bebyggda och planeras för
ytterligare bebyggelse är höjdmässigt gynnsamt belägna ur ett avvattningsperspektiv och
har därför inte analyserats ytterligare i denna utredning. Vissa icke bebyggda områden,
främst områdena längst i norr, består av fotbollsplaner och dylikt vilka är belägna på lägre
nivåer och som därför är utsatta för viss risk för översvämningar med dagvatteninflöden
från Djuplunda. Samordnat med samtidigt pågående dagvattenutredning har diskuterats
att ytterligare sänka marknivån för dessa ytor så att dessa förutom att utgöra områden för
idrottsändamål även får en funktion som översvämningsyta vid extrem väderlek. Sådan
funktion skulle kunna leda till minskade översvämningsrisker i nedströms liggande
Regementsområdet. Detta kan, om så önskas, analyseras ytterligare i kommande
planeringsarbete.

4.9

Visborgs Kungsladugård
Förslag till detaljplan, Visby Visborg 1:9 (LEVA), är framtagen men inte fastställd för
befintlig och blivande bebyggelse. Området bedöms inte vara utsatt för särskild risk för
översvämningsolägenheter och har inte analyserats ytterligare i denna utredning.

4.10 Slutresultat
Majoriteten av arbetet med höjdsättningsplanen har skett inom delområdena
Regementsområdet samt Norra Visborg. Som framgår av Figur 1 i Bilaga 1 är det främst
här, och även till viss del inom delområdet Villastaden, som problematiken med
lågpunkter och riskområden för översvämning uppstår. Idrotts- och rekreationsområdet är
sparsamt påverkat av översvämningsproblematik varför detta område nästan helt
uteslutits ur arbetet. Delområdet Visborgs slätt har endast till viss del omfattats av
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höjdsättningsarbetet eftersom detta område främst är planerat att nyttjas för rekreation
och dagvattenanläggningar, inte för kvartersmark, och delområdet Södra Hällarna utgör
naturreservat som helst inte ska röras.
Resultatet av den övergripande höjdsättningsplanen framgår av Figur 19 i Bilaga 1.
Översvämningssituationen vid statisk analys i Scalgo Live vid kraftiga regn och bristande
funktion eller kapacitet i dagvattensystemet samt hur denna förbättrats till följd av
höjdsättningen framgår av Figur 20. I Figur 21 framgår hur stort avrinningsområde
baserat på marknivåer (dagvattensystem exkluderat) som i dagsläget avrinner mot Vibble
jämfört mot hur stor andel av detta avrinningsområde som via befintlig GC-port under väg
140 och genom naturreservatet kan ledas förbi Vibble istället. Med höjdsättning enligt det
resultat som presenteras här kan avrinningsområdet till Vibble minska från 12,3 km2 till att
endast vara 6 km2.
Av Figur 22 samt Figur 23 i Bilaga 1 framgår resulterande gatunivåer i utvalda punkter
inom Regementsområdet samt Norra Visborg.

5

Slutsatser
Till följd av den resulterande höjdsättningsplanen kan ett antal slutsatser dras.
”Utrymningsvägen” utmed Sandhedsgatan, genom befintlig GC-port och med erforderliga
markjusteringar inom naturreservatet är en nödvändig åtgärd för att höjdsättningsplanen
ska fungera som tänkt. Om inte dessa åtgärder kan genomföras kommer överflöden från
Visborgsområdet att ha en fortsatt flödesväg genom Vibble och exploateringen kommer
då med stor sannolikhet att innebär en ökad risk för översvämningar i Vibble vid sådan
nederbörd som överstiger den dimensionerande för dagvattensystemen.
För att möjliggöra för ett dagvattenledningssystem med självfall behöver
dagvattendammar placeras enligt höjdsättningsplanen. I planen är dammarna strategiskt
placerade för att möjliggöra för anläggning av ledningar med tillräcklig lutning för
självfallsfunktion utan att de blir allt för långa och tvingas upp på nivåer ovan mark. Trots
detta kommer, vid höga nivåer i dammarna, delar av dagvattensystemet att vara delvis
uppdämt då nivåskillnaderna inom området inte är tillräckliga för större lutningar.
För att avvattning av delområdet Norra Visborg ska kunna ske tillfredsställande fyller
planerad gångväg mellan kvartersmark (se gul markering i Figur 15 i Bilaga 1) en vital
funktion. Utan möjlighet till genomledning här kommer vatten annars att bli stående på
kvartersmark och riskera att orsaka olägenheter för människor och/eller byggnader.
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6

Principlösningar
I detta avsnitt beskrivs i närmare detalj de principlösningar som omnämnts i avsnitt 4.

6.1

Svackdiken
Svackdiken anläggs ofta i anslutning till hårdgjorda ytor så som parkeringar eller vägar
där det finns behov av fördröjning och trög avledning. Anläggningstypen bidrar främst
med fördröjning och säker avledning vid höga flöden men kan även till viss del bidra med
rening. De kan utformas på många olika sätt och hållas simpla och funktionella,
exempelvis genom att utformas som en enkel, nedsänkt gräsyta, eller kombineras med
olika mängd växtlighet och annan landskapsplanering för att skapa en mer inbjudande
rekreationsyta. Vid bredare utformning av svackdiken kan även GC-vägar placeras i dem,
givetvis med förutsättningen att svackdikena riskerar översvämmas och att GC-vägarna
då inte kan användas. Svackdiken och eventuella andra översvämningsområden ska
enbart avleda överflöden av dagvatten för situationer då det ledningsbundna
dagvattensystemet har bristande funktion eller otillräcklig kapacitet vilket kommer inträffa
ytterst sällan. Det finns således ingen anledning att utföra tätningsåtgärder för att
minimera risken för infiltration av dagvatten.
Med olika typer av dämningsfunktioner kan svackdiken tillåta mer eller mindre fördröjning
av dagvatten samtidigt som stora flöden kontrollerat kan avbördas från ett område.
Principutformning av ett svackdike framgår av Figur 6-1. Figur 6-2 och Figur 6-3 ger
exempel på ett enklare utförande av ett svackdike respektive ett svackdike med
växtlighet.

Figur 6-1. Principskiss för svackdike intill väg.
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Figur 6-2. Exempelbild av enkelt svackdike med gräsyta.

Figur 6-3. Exempelbild på svackdike med växtlighet.
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6.2

Utformning av gatunivåer
Principiellt gäller att kvartersmark ska ligga på en högre nivå än gaturummet, detta för att
gatorna ska kunna fungera som överflödesvägar för dagvatten vid bristande funktion i det
ledningsbundna dagvattensystemet utan att olägenheter uppstår intill byggnader.
Principiellt eftersträvas en höjdsättning av gator och kvartersmark enligt Figur 6-4 nedan
där kvartersmark avrinner mot gata som vidare avbördar dagvatten mot avsedd lågpunkt.

Figur 6-4. Principutformning gator och kvartersmark.

I det aktuella fallet där marken är väldigt flack är det svårt att uppnå tillräcklig lutning på
gatorna för att tillfredsställande avledning av överflöden ska kunna ske. I sådana lägen
kan en principutformning enligt Figur 6-5 eftersträvas där tillräcklig lutning skapas på
delsträckor av gatan och där det i varje lågpunkt placeras rännstensbrunnar för avledning
av dagvatten till ledningssystemet. Vid högintensiv nederbörd, som leder till
kapacitetsbrist ledningssystemet och att dagvatten dämmer upp på gatunivå, gäller
principen att tröskelnivåer i gatorna ska ligga på en nivå tillräckligt långt under
kvartersmarkens nivå för att säkerställa att överflöden av dagvatten ytligt kan rinna till
avsedd plats utan att omkringliggande bebyggelse riskerar skadas.

Figur 6-5. Principutformning av gatunivåer i flacka områden.
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7

Konsekvenser och utbyggnadsordning
Föreslagen höjdsättningsplan medför behov av omfattande massförflyttningar med
utfyllnad inom vissa områden kombinerat med schaktning för exempelvis
dagvattendammar och översvämningsområden i andra. Som följd av områdets karaktär,
med befintlig och föreslagen ny bebyggelse i flack terräng och inom instängd lågpunkt, är
höjdsättningsplaneringen särskilt viktig för detta exploateringsprojekt vid jämförelse med
normalförhållanden. Erforderliga massförflyttningar medför även kostnader som i detta fall
är högre än normalförhållanden och vad som tidigare varit känt.
Möjligheten att kunna hantera massorna inom projektområdet (det vill säga att minimera
behov av att köpa in externa massor och undvika behov att av avyttra massor från
området) kommer få en betydande påverkan för exploateringsekonomin. Det bedöms
oundvikligt att inte behöva nyttja mellanupplag inom projektområdet för massor, både
inom samma utbyggnadsetapp men även mellan olika utbyggnadsetapper. Att enbart
hantera massorna en gång, alltså direkt från schakt till utfyllnad, är dock att föredra både
ur ett miljö- såsom ekonomiskt perspektiv.
En utmaning i detta sammanhang utgörs av utförande av dagvattenledningar och
dagvattendammar som måste knytas till de etapper och områden som dagvattnet ska
avrinna ifrån. Som exempel kan nämnas att utförande av damm 2, 3 och 4 (se Figur 7-1)
med tillhörande dagvattenledningar och trummor måste utföras inför de nära kommande
exploateringarna i de norra delarna av Regementsområdet (”delområde A” och inom
detaljplan Ljuset och Lyktan).
Säkerställande av ”utrymningsvägen” för ytligt avrinnande överflöden vid
skyfallssituationer (enligt beskrivning under rubriken ”4.1 Steg 1 – Sandhedsvägen och
en ”utrymningsväg” för överflöden”) bör inledas tidigt i exploateringsprojektet, åtminstone
till de delar som avser lågområdet längs Sandhedsvägen fram till GC-porten under
Toftavägen. Förlängningen av denna utrymningsväg, enligt beskrivning under rubriken
”4.2 Steg 2 – Flöde från GC-port till havet”, är mer komplicerad och bör om möjligt
samordnas med utförande av utloppsledning för dagvatten från Villastaden. Som
inriktning föreslås att denna nedströms liggande delen av utrymningsvägen utförs i
samband med att jungfrulig mark med viss omfattning börjar exploateras och behöver då
inte ske för de inledande exploateringarna som är av mer ”förtätande” karaktär.
Damm 6 med tillhörande uppströms liggande dagvattenledningar kommer få en
avskärande funktion för dagvattenflöden från Djuplunda som i befintlig utformning avleds i
västlig riktning genom Regementsområdet. Damm 6 med tillhörande dagvattenledningar
bör därmed utföras innan flödena från detta system riskerar att skapa olägenheter inom
Regementsområdet. I vilket skede detta bör ske ska klarläggas i kommande förstudie för
huvudledningsnät.
Damm 5 bör utföras i samband med exploatering av området norr om Sandhedsvägen
och omedelbart öster om Toftavägen. Damm 7 och 8, vars placeringar i nuläget är högst
osäkra, bör utföras i samband med exploatering av Villastaden. Detta gäller även
dagvattenledningen från dessa dammar till utloppet i havet, med undantag för den
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delsträcka inom naturreservatet som sammanfaller med den sträcka där marknivån
föreslås sänkas för att kunna avleda ytligt avrinnande överflöden i extremsituationer (det
vill säga nedströms liggande delen av ”utrymningsvägen”).

Figur 7-1 Placering och numrering av föreslagna dammar

Det bör påpekas att osäkerhet föreligger rörande dagvattendammars och
översvämningsområdens förekomst och storlek. Detta kommer klarläggas i senare
kommande utredningar och analyser.
Som ytterligare följd av områdets karaktär, med befintlig och föreslagen ny bebyggelse i
flack terräng och inom instängd lågpunkt, kommer dagvattenledningar behöva utföras i
minimalt fall, ner mot 2,5‰, för att möjlighet ska finnas att avvattna området till föreslagna
dammar. Några avvikelser i höjd på dagvattenledning för att exempelvis korsa annan
ledning kommer inte att vara möjlig. Mycket stor restriktivitet måste även gälla för att
ändra dagvattenlednings sträckning i plan, exempelvis för anpassning till bebyggelse eller
andra anordningar. För att kunna uppnå skäligt anspråk på säkerhet mot översvämningar
repo002.docx 2013-06-14

21 (23)
RAPPORT - HÖJDSÄTTNINGSPLAN
2021-08-26
SLUTLIG VERSION
VISBORG

BH \\sesdlfs001\projekt\22405\12707486\000\01_bh\34_dokument\3412_höjdsättningsplan\rapport höjdsättningsplan.docx

med aktuella nivåskillnader krävs att varje dagvattenledning utförs i kortast möjliga längd
fram till utlopp i damm. Dagvattenledningsnätet måste således ha prioritet i gaturummet
för placering i plan och höjd gentemot framförallt andra ledningsslag men även andra
anordningar. Trots dessa förutsättningar kommer aktuella dagvattendammar behöva
utföras med djup som understiger aktuella grundvattennivåer. Förutsättningarna för detta
ska klarläggas i utredning som pågår när denna rapport upprättas. Sammantaget medför
dagvattenhanteringen i detta exploateringsprojekt kostnadsdrivande utmaningar som är
särskilt stora för detta område och som tidigare inte varit kända. Dagvattenfrågan
kommer analyseras mer i detalj i kommande förstudie för huvudledningsnät.
Det är dock redan känt att dagvattenledningar helt nödvändigt måste passera genom det
område med skyddade arter och några av de förekommande alléträden som beskrivs
under rubriken ”3 Förutsättningar för modellering” och som framgår av Figur 3-2. Aktuella
skyddade arter och alléträd måste således förutsättas bli påverkade av
exploateringsprojektet även om förändringar sker av föreslagna gatusträckningar eller
planerad mark för ny bebyggelse med syfte att bevara aktuella arter och alléträd.

8

Vidare arbete
Vidare arbete bör inkludera en analys och utvärdering av en massbalans till följd av de
åtgärder som erfordras enligt resulterande höjdsättningsplan. Efterhand som mer
detaljerad projektering sker för enskilda kvarter och delar av området bör lägsta nivåer på
kvartersmark (eller i vart fall marknivå invid bebyggelse) fastställas för att säkerställa att
erforderlig nivåskillnad uppnås mellan bebyggd mark och gata.
Utbyggnads-/prioriteringsordning bör klarläggas för anläggande av dammar och
skyfallsanläggningar (och utloppsledningar) utifrån planerad exploatering där det bör
framgå vilka ytor som kan exploateras innan anläggningarna är byggda och vilken
exploatering som kan/inte kan genomföras förrän en viss anläggning är byggd.
Med syfte att säkerställa att ytligt avrinnande överflöden avleds mot havet i stället för in
mot befintlig bebyggelse i Vibble föreslås i denna rapport att marknivåer ska förändras på
en ca 270 meter lång sträcka i ytterkanten av naturreservatet Södra Hällarna och inom
generellt strandskyddsområde, vilket föreslås samordnas både i tid och sträckning med
ny utloppsledning för dagvatten från Villastaden. En utredning föreslås genomföras med
syfte att klarlägga hur denna åtgärd kan genomföras med minsta möjliga påverkan på
naturmiljön samt med analys och beskrivning av eventuella alternativa åtgärder som kan
vidtagas för att uppnå samma funktion. I detta arbete föreslås Regionekolog och berörda
myndigheter involveras. Resultatet av denna utredning kan sedan ligga till grund för
ansökan till myndigheter för intrånget i naturreservatet och strandskyddat område.
Den helt avgörande frågan huruvida föreslagna dagvattendammar kan utföras på
erforderliga djup med rådande grundvattennivåer och med hänsyn till att området är
beläget inom vattenskyddsområde ska klarläggas i (vid denna rapports upprättande)
redan påbörjad geohydrologisk utredning. Detta ska samordnas med utredning om hur
aktuella dammar kan utföras som täta, med rimliga driftsförhållanden och säkrade mot
uppflytning.
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I övrigt ska dagvattenfrågan analyseras mer i detalj tillsammans med upprättande av
dynamisk skyfallsmodell baserad på befintligt och nytt dagvattenledningsnät och i denna
analys framtagna höjdsättningsplan. Även detta arbete är vid denna rapports upprättande
påbörjat i förstudien för huvudledningsnät.
Framtagande av fördjupade kvalitetsprogram för resterande delområden inom Visborg
bör ta hänsyn till den dagvattensituation som följer av höjdsättningsplanen med avseende
på lågpunkter och riskområden för översvämningar.
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Figur 1 – Lågpunkter/Riskområden för översvämning
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Figur 2 – Avrinningsområden
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Figur 3 – Marknivåer innan och efter modellering av Sandhedsvägen inklusive svackdike, Steg 1
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Figur 4 – Befintlig och modellerad översvämningssituation, Steg 1
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Figur 5 – Flödesväg från GC-port innan och efter åtgärd mot havet, Steg 2
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Figur 6 – Markmodellering av inledande gatunätsstruktur, Steg 3
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Figur 7 – Översvämnings- och flödessituation innan och efter modellering, Steg 3
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Figur 8 – Markmodellering av kvartersmark och utökat gatunät, Steg 4

8 (21)
HÖJDSÄTTNINGSPLAN – BILAGA 1
2021-05-21

VISBORG

9

Figur 9 – Översvämningssituation innan och efter modellering av kvartersmark, Steg 4

repo002.docx 2013-06-14

9 (21)
HÖJDSÄTTNINGSPLAN – BILAGA 1
2021-05-21

VISBORG

BH \\sesdlfs001\projekt\22405\12707486\000\01_bh\34_dokument\3412_höjdsättningsplan\bilaga 1 rapport höjdsättningsplan.docx

10

Figur 10 – Tröskelnivåer för bräddning till svackdike innan och efter modellering, Steg 4
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Figur 11 – Höjder och flöden innan och efter modellering, Steg 4 – Norra Visborg
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Figur 12 – Marknivåer innan och efter modellering, Steg 5
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Figur 13 – Översvämningssituation Regementsområdet innan och efter modellering, Steg 5
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Figur 14 – Översvämningssituation inom detaljplan Ljuset och Lyktan innan samt efter modellering av gatunivåer
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Figur 15 – Översvämningssituation Norra Visborg innan samt efter markmodellering, Steg 5
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Figur 16 – Marknivåer innan och efter förfining av höjdmodell, Steg 6
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Figur 17 – Översvämningssituation innan och efter förfining av höjdmodell
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Figur 18 – Dagvattendammar inom delområdet Villastaden
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Figur 19 – Befintliga marknivåer och färdig höjdsättningsplan
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Figur 20 – Översvämningssituation innan samt efter färdig höjdsättningsplan
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Figur 21 – Avrinningsområden innan samt efter färdig höjdsättningsplan
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Figur 22 – Övergripande höjdsättning, Regementsområdet
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Figur 23 – Övergripande höjdsättning, Norra Visborg
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