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Sammanfattning 

Sweco har genomfört en skyfallsbedömning inför planläggandet av detaljplan 

Östra Börstorp. Utredningen baseras på en tidigare genomförd 

skyfallsbedömning för området, samt utifrån en skyfallsmodellering som gjorts 

för Töreboda samhälle (Sweco). Föreliggande uppdrag syftar till att beskriva 

översvämningsrisker som uppstår i dagsläget respektive i samband med 

planerad exploatering. I uppdraget har ingått att föreslå en helhetslösning för 

skyfallshantering inom planområdet.   

 

Skyfallsutredningen visar att det redan i befintlig situation uppstår betydande 

vattenflöden inom planområdet, där vattnet i huvudsak transporteras i 

nordvästlig riktning och orsakar stående vattendjup i nordvästra delarna av 

planområdet samt strax nordväst om planområdet. 

Utifrån planförslaget visar skyfallsmodelleringen att en exploatering utan 

skyfallsåtgärder skulle medföra att betydande vattenmängder skulle ansamlas i 

planerat bostadsområde. Den dagvattendamm som föreslagits i sydvästra delen 

av planområdet bedöms kunna fånga delar av flödet, vilket motiverar att 

lokaliseringen av dagvattendammen bibehålls. 

Det åtgärdsförslag som föreslås i utredningen syftar primärt till att fånga 

skyfallsflöden öster om planerad bebyggelse för att leda vattnet på södra sidan 

planen. Föreslagna skyfallsåtgärder visar i modellresultaten en god effekt. 

Då det vid utredningens genomförande saknas information om specifik 

höjdsättning kring byggnader och vägar har denna information ej ingått i 

skyfallsmodelleringen. Detta föranleder att vissa mindre vattenvolymer kvarstår i 

modellresultaten. Det rekommenderas att vid detaljprojektering av planen 

beakta dessa volymer och utifrån detta säkra en god höjdsättning av 

byggnadsnära mark samt lokalvägar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Utifrån en tidigare genomförd skyfallsbedömning för detaljplaneområde Kilen 

syd (Sweco 2021) bedöms detaljplanen komma att påverkas vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn. I bedömningen identifierades ett antal riskområden 

med avseende på skyfall, samt generell bedömning av åtgärdsbehov.  

I samband med att Töreboda kommun har fastställt exploateringen för aktuell 

detaljplan har en komplettering gjorts av tidigare skyfallsbedömning. 

Föreliggande dokument syftar till att beskriva riskbilden vid skyfall i samband 

med den fastställda detaljplanen, samt att beskriva generella åtgärdsbehov. 

Detaljplanen benämns från och med denna utredning som Östra Börstorp. 

1.2 Krav 

Länsstyrelsen rekommenderar att1:  

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn. 

 • Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

 • Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 

funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

 • Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov 

säkerställas. 

1.3 Underlag 

Följande underlag har använts vid föreliggande skyfallsbedömning 

• Höjdmodell för detaljplan Kilen syd (DWG) erhållet 2022-03-24 

• Planförslag Kilen syd (DWG) erhållet 2022-03-24 

• SCALGO Live 

• PM Töreboda skyfallskartering (Sweco 2021-06-29) 

• Information om befintlig huvudvattenledning inom planområdet (DWG) 

(2022-04-01). 

• Skyfallsmodell från tidigare projekt Töreboda skyfallskartering (Sweco 

2021) 

1.4 Metod 

Som grund för skyfallsanalysen har den skyfallsmodell som tagits fram i tidigare 

projekt (Sweco 2021) använts, liksom det förslag till detaljplanens utformning 

 
1 Fakta 2018:5. Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk 

planering 
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som erhållits från Töreboda kommun (2022-03-24). En skyfallsanalys har utifrån 

detta gjorts för följande scenarier: 

- Befintlig situation 

- Utbyggd detaljplan (inga åtgärder) 

- Utbyggd detaljplan (med åtgärder) 

Följande förutsättningar har rådit vid skyfallsmodelleringen: 

• Markegenskaper (råhet), infiltration och nederbördsinformation har 

angivits för detaljplanområden.  

• Nederbörden för detaljplanområdet har reducerats för att representera 

nederbörd som i verkligheten skulle avledas till ledningssystem (20-

årsregn). Denna nederbörd har i modellen angivits för marktyp ”urbant 

område” enligt standarder för dagvattensystem.  

• Då höjdsättning för vägar och byggnader saknats underlaget för 

detaljplanen, har schablonhöjder för dessa angivits. Byggnadskroppar 

har i modellen angivits schablonhöjd på 2 meter. På så vis möjliggörs 

att bedöma hur regnflöden uppträder runt byggnader. Föreslagna vägar 

inom detaljplanen har höjts utifrån var dessa vägar ansluter till 

Sötåsenvägen, för att få en så rättvisande bild som möjligt. 

• Utöver schablonmässig höjdsättning av byggnader och vägar har inte 

höjdmodifieringar gjorts för detaljplanområdet.  

1.4.1 Avgränsningar 

Riskbedömning av skyfallsrisker har avgränsats till att omfatta dels 

detaljplanområdet, men också bedömd påverkan på närliggande områden. 

Åtgärdsförslag som presenteras är av övergripande karaktär dvs. de är inte 

studerade i detalj. 

Dagvattenhantering vid vardagliga situationer, med måttliga 

nederbördsmängder, beskrivs inte här. Åtgärderna som beskrivs här kommer 

dock att fungera även för avledning av måttliga nederbördsmängder, 

tillsammans med andra åtgärder för traditionell dagvattenhantering. En parallell 

dagvattenutredning för planområdet genomförs under 2022, input från 

dagvattenutredningen har dock ej funnits tillgängligt i föreliggande studie. 

1.5 Föreslagen detaljplan 

Detaljplanen syftar till etableringen av en förskola, en parkeringsplats samt ett 

antal bostadshus med tillfartsvägar. Inom planområdet planeras även ett 

fördröjningsmagasin för dagvattenhantering (klimatanpassat 20-årsregn) med 

en yta på ca 400 m2, djup 1,3 m och en total volymkapacitet på ca 532 m3. Se 

nedan Figur 1. 
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Figur 1 Illustration över föreslagen bebyggelse i planområdet. Illustration från Töreboda kommun 

(2022-03-24). 

2 Riskbedömning 

2.1 Riskbedömning av befintlig situation 

I nedan Figur 2 framgår översvämningssituationen vid ett 100-årsregn 

(klimatfaktor 1,25) i befintlig situation. Ytor med större vattendjup syns i mörkare 

blå nyans. 
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Figur 2. Översämningssituationen vid detaljplanområdet i befintlig situation (planområde visas i röd 

linje). Bilden visar resultatet ur en simulering av ett klimatanpassat 100-årsregn. 

De större vattendjupen uppstår i den västra och nordvästra delen av 

planområdet. Avrinningsriktningen är huvudsakligen nordvästlig, vilket framgår i 

nedan Figur 3. Nära Sötåsenvägen viker flödet av mot norr. Parkmarken 

parallellt med Sötåsenvägen, norr om planområdet, fungerar idag som en viktig 

flödesväg och är lämplig för ändamålet. 
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Figur 3. Ungefärlig flödesriktning genom det aktuella planområdet i dagens situation (100-årsregn 

med klimatfaktor).  

Det är troligt att det redan i befintlig situation förekommer 

översvämningsproblem utanför planområdet, orsakat av flöden som genereras 

inom planområdet. Det framgår till viss del ovan figur och ännu tydligare i 

resultatfilerna till den tätortsövergripande skyfallskartering som genomförts 

(Sweco 20212), när ett större område studeras.  

  

 
2 Töreboda skyfallskartering, uppdragsnummer 30022679, 2021-06-29 

Kartering av vattendjup, vattenhastighet och vattenutbredning vid ett extremt skyfall 
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2.2 Riskbedömning vid utbyggt planförslag 

Ett förslag till detaljplanens utformning har tillhandahållits av Töreboda kommun 

(2022-03-24). Utifrån föreslagen planutformning samt schablonmässig 

höjdsättning i detaljplanen har en riskbedömning avseende skyfall genomförts. 

Det finns en huvudvattenledning inom planområdet, vilken beaktas i 

föreliggande risk- och åtgärdsanalys. Utifrån krav från Töreboda kommun 

kommer en säkerhetszon på 6 meter från ledningen att säkras för att möjliggöra 

tillgänglighet till ledningen. Ledningens lokalisering inklusive säkerhetsmarginal 

6 m syns i nedan Figur 4. 

 

Figur 4. Planförslag samt läge för befintlig huvudvattenledning inom planområdet (skrafferad yta). 

Källa: Töreboda kommun. 

I ovan figur framgår utöver planerade byggnader och vägar även en planerad 

dagvattendamm i planområdets sydvästra del. Den exakta lokaliseringen och 

kapaciteten för planerad dagvattendamm är ej beslutad vid denna utrednings 

framtagande. Ett tidigt förslag har varit att möjliggöra en kapacitet på ca 523 m3. 
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2.2.1 Översvämningssituation för utbyggd detaljplan (utan 
skyfallsåtgärder) 

I nedan Figur 5 ses skillnaden i vattendjup/vattenflöden som förväntas uppstå i 

dagsläget respektive vid ett utbyggt planförslag (utan skyfallsåtgärder). Gröna 

ytor motsvarar områden där vattendjupet minskas vid utbyggd detaljplan. 

Gula/röda områden motsvarar områden där vattenvolymerna bedöms öka vid 

utbyggd detaljplan.  

 

Figur 5. Bedömd översvämningsrisk vid ett klimatanpassat 100-årsregn vid utbyggt planförslag 

(utan skyfallsåtgärder). Figuren visar skillnader i vattendjup mellan befintlig situation och utbyggd 

detaljplan. 

I ovan figur framgår att en viss vattenvolym ansamlas i den föreslagna 

dagvattendammen. Detta föranleder att den föreslagna lokaliseringen av 

dagvattendamen bedöms lämplig även ur ett skyfallsperspektiv. Främst uppstår 

lågpunkter inom bostadsområdet vilket förklaras av att föreslagna byggnader 

har höjts upp i skyfallsmodellen. Det bedöms möjligt att begränsa 

vattenmängder i bostadsområdet med uppströmsåtgärder. 
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Större vattenansamlingar uppstår i grönområdet samt vägmiljön väster om 

bostadsområdet samt i den nordvästra delen av planområdet (samt strax norr 

om planområdesgränsen), vilket går i linje med vilka områden som bedöms 

lämpliga för att eftersträva skyfallsåtgärder (fördröjningsytor).  
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3 Skyfallsåtgärder 

3.1 Generellt om skyfallsåtgärder 

Åtgärder för att förhindra skyfallsrelaterade skador och upprätthålla 

framkomlighet bör vara permanenta. Åtgärderna bör finnas redovisade i 

plankartan. Temporära lösningar lämpar sig inte för skyfallshantering eftersom 

förvarningstiden för skyfall är mycket kort och träffsäkerheten i prognoserna än 

så länge är låg. En kontroll av planområdets lämplighet med avseende på 

skyfallsrisker har gjorts med stöd av 2D-hydraulisk modellering av ett 

klimatanpassat 100-årsregn. Klimatfaktorn som använts i modelleringen är 1,25.  

Byggnation ska undvikas i instängda områden eller i flödesvägar. Marken där 

det idag finns instängda områden eller flödesvägar kan göras lämplig för 

byggnation med höjdsättning. Flödet kan vid behov ledas andra vägar inom 

planområdet där det är möjligt, så att skador undviks. Om det skapas nya 

instängda områden ska de tåla att översvämmas t.ex. i form av natur/parkytor, 

och inte orsaka problem för omkringliggande fastigheter. 

För att säkerställa att genomförandet av planen inte orsakar skyfallsrelaterade 

skador, bör fördröjningsvolymer skapas. I första hand i redan befintliga 

grönområden. Fördröjningsvolymerna ska placeras så att hårdgjorda ytor kan 

rinna till dem med självfall över markytan, då ledningsnätets kapacitet sannolikt 

överskrids vid ett 100-årsregn. Volymen som ska fördröjas ska motsvara 

flödesökningen, jämfört med nuvarande markanvändning, vid ett klimatanpassat 

100-årsregn. Fördröjningsvolymer som föreslås kan vid behov utformas som 

parker/grönområden som tillåts översvämmas vid kraftiga skyfall 

Framkomligheten behöver säkras för planområdet så att minst en väg är 

framkomlig in i planområdet och att lokalgatorna är farbara i samband med ett 

klimatanpassat 100-årsregn Detta så att akuta insatser nödvändiga för liv och 

hälsa kan genomföras också vid en översvämning.  

3.2 Föreslagna skyfallsåtgärder i samband med 
detaljplanen 

Utifrån en dialog med Töreboda kommun samt analys av skyfallsmodellering 

har ett förslag till skyfallshantering för planområdet tagits fram, se Figur 6.  
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Figur 6. Föreslagna åtgärder för skyfallshantering vid det aktuella detaljplanområdet. Lila pilar 

motsvarar flödesvägar vid implementerade åtgärder. 

 

Åtgärdsförslaget innefattar följande: 

• En mindre höjning av marknivåer (+0,3m) har föreslagits i syfte att 

fånga skyfallsflöden från öster om detaljplanområdet (röda linjer). 

• Skyfallsflöden från öster föreslås att ledas i ett dike (orange linje) mot 

en fördröjningsyta i grönområdet öster om planerad bebyggelse (röd 

markering). Fördröjningsytan föreslås dimensioneras för kapacitet på ca 

900 m3. Lokaliseringen av fördröjningsytan bedöms kritisk för att kunna 

fånga så stora flöden från öster som möjligt. 

• När fördröjningsytan är fylld föreslås att tillåta att det överspillande 

vattnet transporteras vidare i befintligt dike invid planens södra gräns 

(orange, streckad linje). I modellen har detta dike ”rensats” från alla 

tänkbara hinder dvs. det förutsätts att dikets kapacitet är maximerat. 

• Föreslaget läge för dagvattendammen i västra delen av planområdet 

har behållits. 

I nedan Figur 7 framgår modellresultat för bedömd översvämningssituation 

(vattendjup) efter att föreslagna skyfallsåtgärder har implementerats. Resultatet 

visar följande: 
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• Föreslagna skyfallsåtgärder ger goda möjligheter att fånga 

skyfallsflöden som når planområdet från öster. 

• Skyfallsflöden kan effektivt ledas runt det planerade bostadsområdet 

med hjälp av höjdsättning, diken och fördröjningsyta. 

• En viss vattenvolym kan i resultatbilden ses strax norr om föreslagen 

dagvattendamm. Det bör noteras att det finns en kulvert under vägen 

väster om plangränsen, där ett visst vattenflöde i praktiken kan 

omhändertas. Det blir av stor vikt att hålla denna kulvert rensad för att 

bibehålla kapaciteten och minska översvämningsrisken i västra delen 

av planområdet. 

• Vissa vattenmängder kan ses kvarstå inom bostadsområdet. Detta 

avser framför allt nederbörd som faller direkt över bostadsområdet, men 

också ett visst flöde från den planerade skolmiljön. I modelleringen har 

inga höjdskillnader lagts in t.ex. i byggnadernas närområde. Detta då 

information om höjdsättning runt byggnader ej har funnits tillgängligt 

inom ramen för projektet. Sweco föreslår att det i praktiken planeras för 

god höjdsättning runt byggnader för att främja vattentransporten och för 

att undvika stående vatten mot fasader. I den projektering av 

dagvattenhantering som görs parallellt med föreliggande studie 

rekommenderas att i så hög grad som möjligt leda vatten inom 

bostadsområdet till de lokala vägarna, där det tillåts flöde till 

brunnar/insläpp i den vägnära miljön.  

• Det finns en möjlighet att låta grönområdet i västra delen av 

planområdet (norr om dagvattendammen) fungera som fördröjningsytor 

vid skyfall. Dessa grönytor bör vara nedsänkta för att optimera 

fördröjningseffekt. 

Ovanstående angivna åtgärder bedöms vara tillräckliga för att hantera 

de återstående vattenvolymerna som framgår i Figur 7. 

Det finns en möjlighet att tillämpa en alternativ utformning av ovan 

föreslagna åtgärdsplacering, om behov av detta skulle uppstå. En 

alternativ utformning skulle t.ex. kunna vara att låta vattenflödet 

transporteras öster om bebyggelsen och vidare till det befintliga diket 

söder om planområdet, där diket skulle kunna utformas med en högre 

fördröjningskapacitet. Med ett sådant alternativs ersätter det södra diket 

den fördröjningsyta för skyfall som föreslås ovan. Om en alternativ 

åtgärdsutformning övervägs i framtiden behöver det säkerställas att 

vatten kan flöda kontrollerat öster om planerad bebyggelse. 
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Figur 7. Redovisning av översvämningssituationen (vattendjup) efter föreslagna åtgärder. 

I nedan Figur 8 framgår modellresultat som visar skillnaden i vattendjup som 

uppstår innan respektive efter att föreslagna skyfallsåtgärder implementerats. 

Mörkare färger anger ökade vattendjup, medan ljusare (gröna) färger indikerar 

minskning av vattendjup. Av resultaten framgår: 

• Stora delar av skyfallsflödet kan hanteras i föreslagna flödesvägar (diken) 
samt fördröjningsmagasin 

• Föreslagna åtgärder medför en signifikant minskning av vattenflöden 
inom planerad bebyggelse. 
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Figur 8. Modellresultat som redovisar bedömd skillnad i vattendjup innan respektive efter föreslagna 

åtgärder. 
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4 Diskussion och slutsats 
Skyfallsutredningen visar att det redan i befintlig situation uppstår betydande 

vattenflöden inom planområdet, där vattnet i huvudsak transporteras i 

nordvästlig riktning och orsakar stående vattendjup i nordvästra delarna av 

planområdet samt strax nordväst om planområdet. 

Utifrån planförslaget visar skyfallsmodelleringen att en exploatering utan 

skyfallsåtgärder skulle medföra att betydande vattenmängder skulle ansamlas i 

planerat bostadsområde. Den dagvattendamm som föreslagits i sydvästra delen 

av planområdet bedöms kunna fånga delar av flödet, vilket motiverar att 

lokaliseringen av dagvattendammen bibehålls. 

Det åtgärdsförslag som föreslås i utredningen syftar primärt till att fånga 

skyfallsflöden öster om planerad bebyggelse för att leda vattnet på södra sidan 

planen. Föreslagna skyfallsåtgärder visar i modellresultaten en god effekt. Det 

finns en möjlighet att tillämpa en alternativ åtgärdsutformning där 

fördröjningsytan för skyfall ersätts av en fördröjningsåtgärd i samband med det 

dike som går längs planområdets södra gräns. Detaljerad utformning av en 

alternativ åtgärdslösning bör utredas mer i detalj. 

Då det vid utredningens genomförande saknas information om specifik 

höjdsättning kring byggnader och vägar har denna information ej ingått i 

skyfallsmodelleringen. Detta föranleder att vissa mindre vattenvolymer kvarstår i 

modellresultaten. Det rekommenderas att vid detaljprojektering av planen 

beakta dessa volymer och utifrån detta säkra en god höjdsättning av 

byggnadsnära mark samt lokalvägar. 

 

 

 

 

 

 

 


