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Sammanfattning
I Visborg, på Gotland, planeras en ny stadsdel som är lokaliserad strax söder om Visby, på
delar av det tidigare militära P18-området. Projektområdet är cirka 500 hektar stort och är det
hittills största utvecklingsområdet för nya bostäder på Gotland, på sikt planeras cirka 4000
bostäder och verksamheter.
Det är ett modernt stadsutvecklingsprojekt där Region Gotland strävar efter att hela Visborg ska
bli en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsdel. Skyfallshantering står i fokus och
stadsdelen ska planeras på så sätt att ett klimatkompenserat 100-årsregn inte orsakar skador
eller utgör en fara för hälsa och liv. För att kunna klimatanpassa och skyfallssäkra den nya
stadsdelen på möjligaste mån behöver skyfallssituationen undersökas utifrån dagens
förhållanden, till att börja med. Analysen utförs med hjälp av ett hydro-dynamiskt
modelleringsverktyg och utifrån resultat föreslås åtgärder. Målet är att befintliga och nya
byggnader inte tar skada vid det klimatkompenserade 100-årsregnet. Skyfallssituationen inom
befintliga områden ska inte försämras jämfört med idag i samband med exploateringen. Detta
enligt länsstyrelsens rekommendationer1.
Analysen visar att det finns stor risk att byggnader inom centrala Visborg skadas redan idag vid
regn med återkomsttid runt 30 år. I den identifierade lågpunkten inom centrala Visborg kan runt
80 cm vatten bli stående på markytan vid ett klimatkompenserat 100-årsregn närmast befintliga
byggnader (det antas att ett 10-årsregn infiltrerar på grönytor och att ett 2-årsregn tas upp av
ledningsnätet). Skyfallsåtgärder som föreslås för att minska vattendjupet i den stora lågpunkten
i centrala Visborg är 1) Omformning av fotbollsplan/idrottsfält till multifunktionell yta där
skyfallsvatten från Haga och Djuplunda kan fördröjas. Detta för att kunna avlasta lågpunkten
inom projektområdet. 2) Skyfallsgator som leder vatten på ett kontrollerat sätt till en skyfallsyta
inom projektområdet. 3) Planerade Sandhedsvägen höjdsätts på så sätt att den agerar som
topografisk skyfallsbarriär mot grannområdet Vibble. Längs med gatan anläggs en skyfallsyta
där vatten fördröjs. 4) Lägsta entréhöjder rekommenderas förläggs med en marginal på 2 dm
ovan maximalt vattendjup som kan uppstår vid 100-årsregn. Maximala vattendjup på
huvudgator ska kontrolleras så att framkomligheten för räddningstjänsten vid extremsituationer
säkerställs.
Den skapade skyfallsmodellen som ligger till grund för denna utredning kan användas framöver
för att undersöka framtida förhållanden samt behov och utformning av åtgärder i detalj. Det här
PM:et ger en översikt över dagens skyfallssituation, avrinningsområdets terräng och ge idéer till
skyfallsåtgärder. Föreslagna skyfallsåtgärder har inte studerats i detalj. Avstämning av förslagen
behöver också göras med andra teknikområden.
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https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta
%2020185%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6versv%C3%A4mnin
g%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf
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1. Bakgrund och syfte
Den planerade stadsdelen Visborg är lokaliserad strax söder om Visby, på delar av det tidigare
militära P18-området. Området förvärvades av bland andra Region Gotland år 2005 efter
avvecklingen av den militära verksamheten. Projektområdet är cirka 500 hektar stort och är det
hittills största utvecklingsområdet för nya bostäder på Gotland, på sikt planeras cirka 4000
bostäder. Det finns flera planområden inom projektområdet Visborg.
Det är ett modernt stadsutvecklingsprojekt där Region Gotland strävar efter att hela Visborg ska
bli en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsdel.
Syftet med denna utredning är att identifiera och beskriva eventuella översvämningsrisker på en
övergripande nivå. Analysen har endast utförts enbart med dagens höjdförhållanden eftersom
projektet befinner sig i ett tidigt skede. Analysen har utförts med ytavrinningsmodellen Mike 21
FM som kopplas samman med ledningsnätsmodellen Mike Urban till en Mike Flood-modell.

2. Generella rekommendationer för hantering av översvämning till
följd av skyfall
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall är ett faktablad
framtaget av Stockholms och Västra Götalands länsstyrelser (2018) 2. Dessa
rekommendationer har använts för Visborg eftersom Region Gotland som inte har lika
tydliga rekommendationer vad gäller skyfall. I faktabladen framgår bland annat följande
rekommendationer:
•

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

•

Översvämningsrisken vid nyexploateringar ska undersökas med 100-årsregn med en
inkluderande en klimatfaktor om 1.2–1.4. På Gotland förväntas den kraftiga
nederbörden att ökar i framtiden med uppemot 25 % 3.

•

Risken för översvämning ska bedömas och konsekvenser utredas. Skyddsåtgärder
föreslås vid behov och inkluderas i översvämningsmodelleringen. Om föreslagen
skyddsåtgärd anses vara en förutsättning för detaljplanens genomförande behöver
åtgärden säkerställas, t.ex. genom planbestämmelser och avtal. Eventuella
översvämningsrisker som inte har hanterats ska också redovisas.

•

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

•

En lågpunktskartering är inte tillräcklig som beslutsunderlag, varken för översiktsplan
eller detaljplan. Detta beror på att utbredningen av ett översvämningsområde kan
variera beroende på nederbördens intensitet och varaktighet. En modellering som

2

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/rekommendationer-forhantering-av-oversvamning-till-foljd-av-skyfall.html
3Framtidsklimat_i_Gotlands_Län_Klimatologi_nr_31 (lansstyrelsen.se)
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inkluderar hydrauliken och tidsaspekten måste därför göras. Detta är särskilt viktigt då
naturområden exploateras och ersätts med hårdgjorda ytor.
•

Låglänta områden som lätt översvämmas bör utgöras av parker, mångfunktionella ytor
eller naturmarksområden. Planerade byggnader bör placeras på högre höjder.

•

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

•

Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer skall motiveras genom riskbedömningar
och särskilda utredningar.
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3. Bakgrund
3.1 Geologiska förhållanden
Jorden inom Visborgsområdets, se Figur 1, bedöms i huvudsak bestå av postglacial sand på
lerig morän. Moränen bedöms direkt överlagra kalkstensberget. Södra delen av
avrinningsområdet består av moränlera. Markens genomsläpplighet inom avrinningsområdet
bedöms som relativ hög men det finns uppgifter om höga grundvattennivåer inom området som
bör tas hänsyn till. Skyfall inträffar dock nästan uteslutande under juli och augusti då
grundvattennivåerna generellt sett är låga.

Figur 1. Jordartskarta enligt SGU. Röd linje visar avrinningsområdet och gul linje visar projektområdet
Visborg.
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3.2 Avrinningsområde
Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten dräneras till en specifik punkt, i det här
fallet till havet. Avrinningsområdet begränsas topografisk av höjdryggar i terrängen. Det
naturliga avrinningsområdet som täcker projektområdet vid ett 100-årsregn har identifierats med
hjälp av det GIS-baserade verktyget Scalgo Live och presenteras i Figur 2. Avrinningsområdet
är 14 km2 stort och består till cirka 10 % av exploaterad mark och till 90 % av skogsmark,
åkermark, öppen våtmark och gröna ytor4. Projektområdet (gul linje i Figur 2) ligger längst
nedströms inom avrinningsområdet i anslutning till havet. Det finns ett naturligt slukhål inom
projektområdet där vatten dräneras från markytan till djupare liggande tunnelsystem eller
bergssprickor (gul stjärna i Figur 2). Det finns ytterligare ett slukhål i norra delen av
projektområdet som inte har tagits hänsyn till i analysen då inverkan från detta bedöms vara
mindre.

Figur 2. Naturligt avrinningsområde (röd polygon) som täcker projektområdet (gul linje) när ett
klimatkompenserat 100-årsregn faller över projektområdet. Slukhålet är markerad med gul stjärna.

Enligt nationella marktäckedata (NMD) – ett nationellt system för information om landskapet
och dess förändringar. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/NationellaMarktackedata-NMD/.
4
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4. Metod
Skyfallsmodelleringen har genomförts med programvarorna från DHI som är de vanligaste
programvarorna för skyfallsmodellering i Sverige. Modellen består egentligen av två modeller
som är kopplade till varandra: (1) Mike flexible mesh som beskriver den ytliga markavrinningen
och (2) Mike Urban som beskriver ledningsnätets avledningsförmåga.

4.1 Ledningsnät
Det befintliga ledningsnätet med sina ledningsdimensioner, material och vattengångar beskrivs
med hjälp av Mike Urban. I Figur 3 syns det befintliga ledningsnätet inom Visborg och i
Haga/Djuplunda, som avvattnas idag genom Visborg. Resultat från Mike Urban visar att
marköversvämningar förekommer redan vid 2-årsregn framförallt inom Haga (som ligger utanför
projektområdet) och nordöstra Visborg (”Regementsområdet”).

Områden med marköversvämningar vid 2-årsregn

900 mm ledning med
fritt utlopp i havet

Figur 3. Maröversvämningar över 10 cm i ledningsnätet vid 2-årsregn. Svarta punkter visar brunnar där det
inte förväntas förekomma marköversvämningar.
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Ett utlopp har lagts till för att beskriva södra slukhålets avledningsförmåga. Utloppet
transporterar kontinuerligt 200 l/s.
Övriga trummor i Vibble har inlagts enligt genomförda inmätningar under hösten 2020.

4.2 Övriga parametrar
Eddy Viscosity
Parametern har beskrivits med formeln 0,02 * (x*y)/dt där
x = y = upplösningen på beräkningscellerna
dt = tidssteg i sekunder
Upplösningen på meshet i de kritiska områdena i modellen är cirka 2 * 2 m. Dessa värden
resulterar med formeln ovan i Eddy Viscosity = 0.5 vilket valdes till modellen.

4.3 Manningstal
För att representera markens råhet ansattes Mannings Tal till följande:
-

Gröna ytor – 10

-

Hårdgjorda ytor – 50

Klassningen av typ av yta hämtades ifrån ett markanvändningsraster av nationella
marktäckedata för Sverige, framtaget år 2011 genom laserscanning och satellitdata.

4.4 Det studerade regnet och varaktighet
Analysen utförs för ett klimatkompenserat 100-årsregn där klimatfaktorn antas vara 1,25. En
klimatfaktor är en multiplikator som appliceras på regnet som läggs på i skyfallsmodellen för att
ta höjd för att kraftig nederbörd förväntas ökar i framtiden med uppemot 25 %5. Sannolikheten
att ett 100-årsregn inträffar inom de kommande 10 åren är 10 % och inom de kommande 100
åren 63%6.
Regnets varaktighet på 5 timmar har beräknats utifrån längsta rinnsträckan enligt publikationen
P110. Modellytan har belastats med två olika regn, baserat på antagen kapacitet i ledningsnätet
och markens infiltrationsförmåga.
-

100-årsregn 5 h varaktighet med klimatfaktor 1,25 minus ett blockregn med återkomsttid 10
år för att beskriva markens infiltrationsförmåga på gröna ytor. Avdraget motsvarar 34 mm
och den totala regnmängden som har lagts på i modellen är 69 mm.

-

100-årsregn 5 h varaktighet med klimatfaktor 1,25 minus ett blockregn med återkomsttid 2
år för de mest exploaterade områden. Avdraget motsvarar 20 mm och den totala
regnmängden som har lagts på i modellen är 83 mm.

5Framtidsklimat_i_Gotlands_Län_Klimatologi_nr_31
6

(lansstyrelsen.se)
enligt SMHI, https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/extremer/aterkomsttider-1.89085
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Ledningsnätsmodellen Mike Urban har belastats med ett 2-årsregn.

4.5 Höjdmodell
För analysen har lantmäteriets GSD-höjddata, grid 2+ använts med en upplösning på 2x2
meter. Höjdmodellen visas i Figur 4 och baseras på flygscanningen som gjordes år 2011.
Avrinningsområdets terräng är relativt flack inom de delarna där projektområdet befinner sig
med en plushöjd kring +41, se profil i Figur 5.

Havet
B

Projektområdet

A

Figur 4. Höjdförhållanden inom avrinningsområdet. Röda färgnyanser motsvarar högre plushöjder än
gröna eller blåa färgnyanser. Höjdlinjer (gråa linjer) ligger med ett avstånd till varandra på 5 meter.
Projektområdets ungefärliga gränser visas med svart polygon.
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I Figur 5 visas avrinningsområdets höjdförhållanden i profil från söder (A) till norr (B), se
profilens sträckning i Figur 4, röd linje. Markytan faller från + 70 längst i södra delen, utanför
projektområdet, till markhöjder mellan +43 och +41 inom projektområdet. Norr om
projektområdet stiger marknivåerna något och faller därefter drastiskt där en bergvägg stupar till
havet. Man kan säga att projektområdet ligger i en skål där vatten först kan rinna av via
markytan när ytvattennivån stiger till en viss tröskelnivå.

Projektområdet

Figur 5. Avrinningsområdets höjdförhållanden från syd till norr. Se profilens sträckning Figur 4.
Projektområdets ungefärliga läge visas.
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4.4 Osäkerheter
En modell kan aldrig helt representera verkligheten och är alltid förknippad med osäkerheter. De
osäkerheter som bedöms ha störst påverkan på resultaten i denna rapport presenteras nedan:
•

Mannings tal. Parameter som beskriver ytans råhet som styr hastigheten på flödet och
därmed översvämningsförloppet. Mannings tal kan variera starkt lokalt och påverkas av
exempelvis markens lutning. Val av Mannings tal i den här analysen baseras på
erfarenhet och kunskap som finns i litteratur.

•

Ledningsnät: Ledningsnätet simuleras med hjälp av Mike Urban. Kapaciteten i
ledningsnätet påverkas i Mike Urban av val av avrinningsområde, avrinningskoefficient,
koncentrationstid etcetera. Information om ledningsnätet har tagits från VA underlag
samt kompletterande inmätningar som utfördes under hösten 2020.

•

Infiltration: Det antas att ett 10-årsregn (=34 mm regn) infiltrera i markytan vid skyfall.
Markens infiltrations- och magasineringsförmåga bedömdes utifrån en digital
jordartskarta från Sveriges geologiska undersökning, se Figur 1. Eventuellt kan ett
infiltrationsförsök vara ett sätt att bedöma infiltrationsförmågan inom området på ett mer
exakt sätt.

I Figur 6 visas vattnets transportvägar vid extrema regn. Vatten som inte infiltrerar eller tas upp
av ledningsnätet rinner av ytlig eller samlas på markytan.

Figur 6. Vattnets transportvägar vid extrema regn: infiltration, via ledning och ytlig avledning via markytan
där marken är mättad och ledningsnätet är vattenfyllt. Bild tagen från ”Vägledning för skyfallskartering”,
MSB, 2017 (Källa: https://rib.msb.se/filer/pdf/28389.pdf)
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4.5 Betydelse av olika vattendjup
Det finns idag inga nationella riktvärden vid riskbedömning om översvämningsdjup till följd av
skyfall. För att få en uppfattning om olägenheter/skador som intensiva och kraftiga
nederbördsmängder kan medföra brukar följande vattendjupsintervall användas som grova
riktvärden:
– 0.3 m, besvärande framkomlighet
0.3 – 0.5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för skada
> 0.5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv
Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att problem varierar med lokala förhållanden och att
översvämningar inte nödvändigtvis utgör ett problem. Först när vattnet orsakar en värdeförlust,
påverkar kommunikation/transport eller riskerar hälsa och liv uppstår egentliga problem.

5. Resultat skyfallsresultat
5.1 Maximala vattendjup
Förväntat maximalt vattendjup som kan förekomma när ett klimatkompenserat 100-årsregn
faller över området visas i Figur 7. Observera att figuren inte visar ett visst givet ögonblick. Det
maximala vattendjupet kan uppstå på olika platser vid olika tidpunkter under modellens körning.
Den maximala ytvattennivån i centrala Visborg (utpekad i Figur 7) som beräknats vid ett 100årsregn ligger på +42,2. Detta innebär att maximala vattendjup mellan 80 och 100 cm kan
förekomma. Nivån där vatten kan rinna ut ur lågpunkten mot Vibble ligger på +41,7. Att den
maximala ytvattennivån vid skyfall ligger runt 50 cm högre än tröskelnivån är ett tecken på ett
instängt område där vatten rinner snabbare mot lågpunkten än det kan ta sig ut ur området.
Enligt handberäkningar fylls lågpunkten när 23 mm regn blir stående på markytan där
ledningsnätets kapacitet är utnyttjad och marken är mättad. Ett 23 mm regn där ett 10-års
blockregn (= 39mm) har dragits av motsvarar ungefär ett 30-årsregn. Ett 30-årsregn inträffar
statistisk i genomsnitt 1 gång på 30 år.
Vid skyfall bräddar vatten från projektområdet över Toftavägen och rinner via Vibble mot havet,
se markering i Figur 7.
Observera att i samband med utbyggnaden förväntas ytvattennivån i lågpunkten att öka om
inga åtgärder genomförs. Detta på grund av att de planerade byggnaderna i lågpunkten tränger
undan vatten och en ökning av hårdgjorda ytor minska infiltration i marken.
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Havet
+42,2

Vatten
bräddar över
Toftavägen

Figur 7. Maximalt vattendjup i meter när ett klimatkompenserat 100-årsregn faller över området idag enligt
skyfallsmodelleringsresultat från Mike FM. Gul linje visar projektområdets gräns och röd linje visar
avrinningsområdet. Vattendjup som uppstår i havet är modellteknisk och visar inte verkligheten. Dessa kan
därför ignoreras.
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5.2 Ytliga avrinningsvägar
Huvudavrinningsvägar vid klimatkompenserat 100-årsregn inom avrinningsområdet presenteras
i Figur 8. Det framgår att skyfallsvatten från projektområdet rinner genom grannområdet Vibble
mot havet. Se även resultat från skyfallsmodelleringen för maximalt flöde som visas som en
Bilaga.

Vatten bräddar över
Toftavägen genom Vibble
Havet

Projektområdet
Figur 8. Avrinningsområdet (röd linje). Projektområdets gräns är markerad med gul linje.
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5.2.1 Avrinningsområdet som påverkar projektområdet
Området som bidrar med avrinning till projektområdets lågpunkt redovisas i Figur 9 med lila
polygon. Området är drygt 600 hektar stort. Området inkluderar Haga och Djuplunda.
Nederbörd som faller inom områden som ligger utanför den lila polygonen rinner inte till
lågpunkten utan direkt mot havet. Det finns ett mindre vattendrag, söder om projektområdet
som rinner, delvis kulverterat, igenom Vibble och mynnar i havet.

Vatten bräddar över
Toftavägen genom Vibble

Havet

Projektområdet
Figur 9. Området som bidrar till avrinning vid skyfall till lågpunkten i centrala Visborg visas med lila
polygon.
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Vatten från Haga och Djuplunda (area = 122 hektar) kan rinna via en trumma under Västerhejde
Langs väg in till projektområdet precis vid fotbollsplanen där vägen dessutom har en signifikant
lågpunkt där vatten kan brädda över gatan, se Figur 10. Total volym vatten som genereras inom
Djplunda/Haga vid klimatkompenserat 100-årsregn beräknas till runt 84 000 m3. Av denna
volym beräknas 67 000 m3 rinna av mot projektområdet (vilket motsvarar runt 20% av den totala
vattenvolymen som idag rinner till Lågpunkten som befinner sig inom projektområdet).
Höjdprofil längs Västerhejde Langs väg presenteras i Figur 10. Vid punkt B finns en trumma
under vägen som dessutom är en signifikant lågpunkt längs gatusträckan där vatten kan brädda
över och rinna mot projektområdet.

Projektområdet

Figur 10. Höjdprofil längs Västerhejde Langs väg.
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5.1.2 Ytlig avrinning inom projektområdet (översiktlig)
Vatten inom projektområdet rinner i sydvästlig riktning till en lågpunkt där markytan ligger på
runt +41,3, blått område som redovisas i Figur 11. Lågpunkten har en tillgänglig volym7 idag på
76 000 m3 vid en ytvattennivå på + 41,7 (23 mm regn). Den avrinnande volymen från
lågpunkten vid skyfall mot Vibble-området bedöms till drygt 262 000 m3 vid skyfall enligt
handberäkningar.

Figur 11. Vattnets avrinningsriktning (röda pilar) under dagens förhållanden inom centrala delar av
projektområdet. Blått område visar terrängens lågläntast område där vatten ackumuleras först.

7

Tillgänglig volym = volym när lågpunkten är vattenfyllt, innan bräddning
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5.3 Utflöde
Vatten från projektområdet kan idag ta sig ut på två olika sätt:
➢

Ledning: Kontinuerligt avledning av vatten via 900 mm dagvattenledning av betong (se
Figur 3) som mynnar i havet. Ledningen avleder maximalt 1 m3/s vid klimatkompenserat
100-årsregn.

➢

Ytlig avrinning via Vibble: Vid 30-årsregn fylls lågpunkten i centrala Visborg. När
ytvattennivån i lågpunkten överstiger +41.7, bräddar vatten ut ur lågpunkten och rinner
ytledes mot havet via grannområdet Vibble som ligger lägre i förhållande till
projektområdet. Höjdförhållanden av kortaste rinnsträckan redovisas nedan i Figur 12.
Projektområdet befinner sig i längdprofilen ungefär mellan strax efter 700 m och strax
innan 2800 m. Projektområdet befinner sig inom den flackaste delen av området där
vatten från omgivande mark samlas vid skyfall.

Projektområdet

Figur 12. Ytlig avrinning via grannområdet Vibble. Höjdförhållanden av kortaste rinnsträckan (röd linje)
redovisas i längdprofil.
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6. Förslag på åtgärder (ej studerade i detalj)
Följande åtgärder rekommenderas baserat på modelleringsresultat. Observera att åtgärdernas
volym och funktion enbart har testats med hjälp av Scalgo Live och behöver verifieras med
hydro-dynamisk modellering och stämmas av med övriga teknikområden.

6.1 Anpassning lägsta öppningshöjder
Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att
marköversvämningar som kan ge skador på byggnader sker mer sällan än vart 100e år8. För att
förhindra att vatten rinner in i byggnaden måste marken ges tillräcklig lutning från byggnaden.
Kvartersmark bör alltid höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att få en god
avledning av ytvatten vid skyfall. Lägsta entré- eller andra öppningsnivåer bör läggas på en nivå
minst 20 cm över högsta översvämningsnivå för ett klimatkompenserat 100-årsregn. På så sätt
minskar risken för att byggnaden översvämmas.
Blå-gröna strukturer vid stadsdelsplanering och uppsamling av skyfallsflöden i låglänta grönytor
rekommenderas för att kunna minska den maximala ytvattennivån.

Figur 13. Rekommenderade lägsta öppningshöjder vid skyfall (inkl. 20 cm marginal) utifrån
modelleringsresultat (nuläge, utan åtgärder).

8

Svenskt Vatten P110, 2016.
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6.2 Skyfallsvatten från Haga / Djuplunda
Tillrinningsområdet till lågpunkten inom centrala Visborg inkluderar områdena Haga och
Djuplunda som utgör 122 hektar, vilket motsvarar drygt 20 % av hela tillrinningsområdet, se
Figur 9 för orientering. Det är en volym på totalt cirka 67 000 m3 som rinner av från Djuplunda
och Haga mot lågpunkten vid ett klimatkompenserat 100-årsregn.
För att avlasta lågpunkten inom projektområdet och underlätta för nybyggnation föreslås att
vatten från Djuplunda/Haga istället leds till idrottsfältet, se Figur 14. Om tillrinningsområdet till
lågpunkten som befinner sig inom projektområdet minskas, kan - som en konsekvens av dettaskyfallssituationen inom projektområdet förbättras märkbart.
Med föreslagen åtgärd fylls projektområdets lågpunkt teoretisk när 27 mm vatten blir stående på
markytan (istället för 23 mm utan åtgärd). 27 mm vatten stående på markytan motsvarar ett 50årsregn. Det vill säga att lågpunkten fylls statistiskt sett 2 gånger under 100 år istället för 3
gånger. Det betyder inte nödvändigtvis att själva risken att byggnader tar skada på grund av
översvämningar vid 100-årsregn minskar, dock kan eventuellt översvämningsfrekvensen
minskas.
Exempel
Om fotbollsplanen till exempel sänks (eller vallas in) med 1,3 m och idrottsfältet med 80 cm i
jämförelse till omgivande mark skulle drygt 41 000 m3 vatten kunna magasineras, se Figur 14
för geografisk orientering. Jordmassorna kan möjligtvis återanvändas i samband med
exploateringen. Dämningseffekter bör undersökas med skyfallsmodellering.
Exempelvis: 1,2 ha * 1,3 m + (1,7+1,5 ha) * 0,8 m = 41 200 m3

Figur 14. Idrottsfält (röd och blå polygon) och fotbollsplan (gul polygon) som skulle kunna utnyttjas som
översvämningsyta för skyfallsvatten från Djuplunda och Haga.
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6.3 Sandhedsvägen
Det planeras en ny förbindelsegata, Sandhedsvägen, mellan den befintliga Toftavägen och Ica
Maxi, se röd linje i Figur 15. Gatan skulle kunna höjdsättas så att den fungerar som en
topografisk skyddsbarriär.
En skyfallsyta längs med vägen skulle kunna magasinera skyfallsvattnet helt eller möjliggöra att
vatten leds vidare genom gångtunneln och vidare ut mot havet via en nyanlagd ledning eller
öppet skyfallsdike. Hur exakt vatten ska ledas till havet har inte studerats (se streckad pil i Figur
15).
På detta sätt skulle runt 65 % mindre vatten rinna genom det sårbara grannområdet Vibble vid
skyfall samt mindre vatten når lågpunkten i Visborg. Risken för att befintliga byggnader inom
Vibble skadas minskar till följd av detta. Avrinningsområdet till den stora lågpunkten inom
projektområdet halveras från drygt 600 till 300 hektar, se Figur 17.Observera att vatten
ackumuleras på södra sidan om den nya Sandhedsvägen där skjutfältet är beläget idag.
Skyfallsytan kan också kombineras med den föreslagna skyfallsytan i kapitel 6.2.

Projektområdet

Figur 15. Skyddsbarriär Sandhedsvägen mot Vibble som planeras i samband med utbyggnad av
Visborgsområdet.
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6.4 Skyfallsyta– blå-grön infrastruktur
Vid planering av framtida höjdsättning rekommenderas att skyfallsvatten leds via blågröna
skyfallsgator till en nedsänkt yta som exempelvis kan utformas som en multifunktionell yta/torr
damm. Multifunktionella ytor har som huvudfunktion är att magasinera skyfallsvatten och
därmed sänka risken för att skador på byggnader uppstår. Multifunktionella ytor kan under tiden
då skyfall inte förekommer användas som till exempelvis lekplatser, parkytor eller skateparker.
Skyfallsytan inom projektområdet rekommenderas att planeras så att den är tillräckligt stor för
att skyfallsvatten ska kunna fördröjas och tappas av efter några dagar eller veckor utan att
befintliga eller planerade byggnader skadas. Skyfallsytans ideala placering utifrån
skyfallssynpunkt och efter kommunikation med Region Gotland visas i Figur 16.
Storleken av skyfallsytan bör undersökas vidare i detalj med hjälp av dynamisk modellering. Det
bör tas hänsyn till framtida höjdsättningsförhållanden inom projektområdet.

Figur 16. Ideal placering av skyfallsyta utifrån skyfallssynpunkt markeras med blå polygon. Den blå
polygonen på bilden täcker en area på 30 000 m2. Arean kan utökas söderut för att minska
medelvattendjupet.
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6.5 Sammanfattning
Åtgärder från kapitel 6 sammanfattas i Tabell 1. Observera att det rekommenderas att testa
åtgärder med hjälp av dynamisk modellering med föreslagen framtida höjdsättning.
Med föreslagna åtgärder skulle avrinningsområdet till Viborg minskas från idag 600 hektar till
196 hektar. Volym vatten som skulle behöva hanteras inom lågpunkten i Visborg minska med
runt 60%.
Med föreslagna åtgärder skulle avrinningen från projektområdet till grannområdet Vibble kunna
minskas.
Tabell 1. Sammanfattning av åtgärder och deras effekt. Observera att de angivna volymerna kan variera
och bör verifieras vidare med hjälp av hydro-dynamisk skyfallsmodellering.

Åtgärd

Syfte

(1) Sänkning av befintlig idrottsplats som
tar emot vatten från ett 122 hektar stort
område (Haga och Djuplunda)

- Lågpunkten inom projektområdet fylls vid 50-årsregn mm
istället för 30-årsregn (teoretisk). Risken för att byggnader
inom projektområdet tar skada minskar något.
-mindre vatten leds av till resterande del av
projektområdet vid skyfall

(2) Skyfallsgator leder vatten till
skyfallsyta/multifunktionell yta som tar
emot vatten från projektområdet

- minskar vattenrelaterade skador på byggnader inom
projektområdet

(3) Sandhedsvägen

-Minskar flödet till grannområdet Vibble, betyder eventuellt
även en förbättring för det redan idag sårbara området.
Avrinningen mot Vibble förväntas minska med upp till 65
% (teoretisk).

Delning av avrinningsområdet

-Avrinningsområdet till lågpunkten inom centrala Vibble
halveras.
-Negativt: Vatten samlas söder om den nya gatan som
kan leder till problem vid exploatering. Åtgärd behöver
studeras.

Med samtliga föreslagna åtgärder delas tillrinningsområdet till lågpunkten i tre mindre
delavrinningsområden, se Figur 17.
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Figur 17. Skyfallssituation inom projektområdet med föreslagna åtgärder enligt Scalgo Live.
Avrinningsområdet till lågpunkten delas i tre delar och avrinning till lågpunkten inom projektområdet
minskar märkbart.

7. Slutsatser
1. Analysen visar att det finns en stor instängd lågpunkt inom centrala Visborg. Ytlig
avledning av skyfallsvatten från projektområdet till recipienten är en stor utmaning på
grund av terrängens skålade utformning. Idag rinner skyfallsvatten från projektområdet
via grannområdet Vibble till recipienten.
2. Klimatförändringar leder till att nederbördsintensiteten i Sverige ökar och häftiga skyfall
blir allt vanligare. Mer extremt väder ger nya utmaningar för samhällsplaneringen och
planering av städer behöver anpassas till nya förutsättningar då stora mängder
nederbörd under kort tid och utan förvarning kan leda till översvämningar. Blågrön
infrastruktur med plats för vatten att breda ut sig rekommenderas för en hållbar och
klimatanpassad stadsdel.
3. Analysen visar att det finns stor risk att byggnader inom projektområdet redan idag
skadas vid regn med återkomsttider på runt 30 år enligt handberäkning.
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Översvämningsnivån ligger på +41,7 inom lågpunkten. Vid klimatkompenserat 100årsregn ligger översvämningsnivån 50 cm högre då vatten rinner snabbare mot
lågpunkten än det rinner bort (ett så kallat instängt område). Det rekommenderas att
lägsta öppningshöjder på byggnader ska ligga minst 20 cm över den maximala
vattennivån som kan förekomma under ett klimatkompenserat 100-årsregn.
4. Vid utbyggnation av Visborgsområdet rekommenderas att skyfallshantering undersöks
även med framtida förhållanden och nödvändiga åtgärder implementeras. Detta för att
befintliga och nya byggnader inte ska ta skada vid kraftiga regn. Enligt Länsstyrelsens
vägledningsdokument Rekommendation för hantering av översvämning till följd av
skyfall9 (Länsstyrelserna i Stockholms län och Västra Götalands län, 2018) ska skyfall
inte försämra skyfallssituationen för befintligt bebyggda områden.
5. Med föreslagna åtgärder skulle avrinningsområdet till lågpunkten i Viborg minskas från
idag 600 hektar till 196 hektar. Volym vatten som skulle behöva hanteras inom
lågpunkten förväntas minska med runt 60%. Med föreslagna åtgärder skulle även
avrinningen från projektområdet till grannområdet Vibble kunna minskas. Föreslagna
åtgärder behöver samordnas med andra teknikområden och förankras i detaljplanen.

8. Förslag på vidare arbete
•

Höjdmodellen uppdateras med föreslagen framtida höjdsättning och föreslagna
åtgärder diskuteras och testas sedan i modellen. Detta är en iterativ process, och
kräver teknikövergripande samarbete.

•

Prioriteringsordning för anläggande av dammar och skyfallsanläggningar (och
utloppsledningar) utifrån planerad exploatering. Där ska också ingå vilka ytor som kan
exploateras innan anläggningarna är byggda och vilken exploatering som kan/inte kan
genomföras förrän en viss anläggning är byggd.

•

Kostnadsbedömning för dammar och skyfallsanläggningar bör göras då fler
underlagsutredningar finns tillgängliga, vilka ger förutsättningar för mer precisa
uppskattningar.

9

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta
%2020185%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6versv%C3%A4mnin
g%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf
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Bilaga – maxflöde inom hela avrinningsområdet
Det maximala flödet i respektive cell som uppstår någon gång under simuleringen visas i Bilaga
1. Det är således ingen ögonblicksbild utan flödet kan uppstå på olika platser vid olika
tidpunkter.

Bilaga 1. Maxflöde (m3/s/m) inom hela avrinningsområdet vid klimatkompenserat 100-årsregn. Enheten
m3/s/m har en modellteknisk anledning och beskriver det maximala flödet (m3/s) per meter i respektive
cell.
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