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Sammanfattning 

Mariestads kommun har beslutat att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tidavad 
4:16. Ett förslag till detaljplan har varit på samråd. Vid samråd framförde 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län synpunkter angående risken för översvämning vid 
skyfall och att planen behöver kompletteras med redovisning av detta. Syftet med 
denna utredning var därför att undersöka hur planområdet påverkas vid skyfall för att 
säkerhetsställa att planerad bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada inom eller 
utanför planområdet. Som grund för skyfallsanalysen låg en markavrinningsmodell 
som byggdes upp i det tvådimensionella hydrodynamiska modellverktyget Mike 21. 
Skyfallsanalysen visar att skillnaden i översvämningssituation mellan befintliga 
förhållanden och framtida exploatering är marginell. Den planerade exploateringen 
bedöms inte förvärra översvämningssituationen utanför planen. Dock bör planerad 
exploatering utformas så den ej tar skada vid skyfall. I planområdets sydvästra del 
finns en lågpunkt, denna bör undvikas för bebyggelse alternativt att lågpunkten byggs 
bort och byggnader höjdsätts så de inte tar skada. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Mariestads kommun har beslutat att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tidavad 
4:16. Syftet med detaljplanen är att medge markanvändning bostäder. Planområdet är 
sedan tidigare bebyggt ursprungligen för äldreboende/pensionärsbostäder från slutet 
av 1950-talet. Under de senaste 20 åren har lokalerna använts till förskola. Eftersom 
gällande detaljplan anger att marken endast får användas för skoländamål behöver 
detaljplanen ersättas med en ny detaljplan för att medge markanvändning bostäder. 

Ett förslag till detaljplan har varit på samråd. Vid samråd framförde Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län synpunkter angående risken för översvämning vid skyfall och att 
planen behöver kompletteras med redovisning av detta. 

1.2 Syfte och uppdragsbeskrivning 
Syftet med denna utredning är att undersöka hur planområdet påverkas vid skyfall. 
Detta för att säkerhetsställa att planerad bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada 
inom eller utanför planområdet vid skyfall. I utredningen används ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 enligt ställningstaganden och målsättningar som kommunen antagit i 
samband med dagvattenpolicyn för Mariestads kommun. 

Utredningen ska redovisa nuvarande förhållanden, konsekvenser av detaljplanens 
genomförande samt eventuella åtgärder om sådana bedöms nödvändiga. Exakt 
utformning av framtida exploatering är inte fastställt. I denna utredning används ett 
exploateringsförslag från Mariestads kommun på 1500 m2 bostäder. Redovisning ska 
ske så kraven i 2 kap. PBL uppfylls samt följa Rekommendationer för hantering av 

översvämning till följd av skyfall (Fakta 2018:15) framtagen av länsstyrelserna i 
Stockholm och Västra Götalands län. 

1.3 Underlag 
Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

PM Geoteknik, Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner 2022-01-17 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Gunnar Karlsson Bygg- och 
Geokonstruktioner 

2022-01-12 

Länsstyrelsen Västra Götalands län samrådsyttrande 2021-04-15 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, 
Länsstyrelserna Stockholm och Västra Götalands län. 

2018-06-20 

Utkast plankarta 2021-01-25 

Baskarta Tidavad, dwg 2022-01-24 

Planerad bebyggelse, dwg och pdf 2022-01-24 
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2 Planområde och planförslag 
Planområdet Tidavad 4:16 är redovisat i Figur 1. Befintliga byggnader upptar en yta på 
drygt 500 m2. Det exploateringsförslag på 1500 m2 bostäder som ska undersökas i 
denna utredning redovisas i Figur 2. 

 

Figur 1. Planområdet Tidavad 4:16 markerat i rött. 
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Figur 2. Exploateringsförslag på 1500 m2 bostäder. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Geologi 
Marken inom planområdet utgörs enligt SGUs jordartskarta av sandig morän. 
Kringliggande mark utgörs av sandig morän, glacial lera samt ett litet område med 
berg, se Figur 3. Enligt SGUs genomsläpplighetskarta har marken inom planområdet 
medelhög genomsläpplighet (Figur 4). 

Enligt genomförd geoteknisk undersökning består jorden närmast under ytliga gräs 
och asfaltsytor av fyllning med mull, sand, silt, grus och tegelflis. Mäktigheten på 
fyllningen är mellan 0,4 och 0,9 meter. Under fyllningarna består den naturligt lagrade 
jorden av sandig morän i östra och västra delen av planområdet, medan i mitten av 
fastigheten påträffades silt och lera. Mäktigheten på morän, silt och lera ovan berg är 
mellan 0,5 och 1,6 m i provtagningspunkterna. 

 

Figur 3. Jordartskarta för planområdet och kringliggande mark (SGU, 2022). Planområdet är 
markerat med svart linje. 

N 
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Figur 4. Genomsläpplighetskarta för planområdet och kringliggande mark (SGU, 2022). 
Planområdet är markerat inom svart linje. 

3.2 Avrinningsområde och rinnvägar 
Figur 5 redovisar de två avrinningsområden samt naturliga rinnvägar utifrån topografin 
som berör planområdet. I planområdets västra del sker avrinning huvudsakligen 
norrut för att sedan vika av åt öster norr om planområdet. I den östra delen av 
planområdet sker avrinning huvudsakligen österut och sedan vidare norrut utmed 
vägen öster om området.  

N 
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Figur 5. Avrinningsområden och rinnvägar som berör planområdet. De två avrinningsområdena är 
markerade i rosa och lila, rinnvägar i svart samt planområdet inom röd streckad linje. 
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4 Metod 

4.1 Skyfallsanalys i Mike 21 
Som grund för skyfallskarteringen ligger en markavrinningsmodell som byggdes upp i 
det tvådimensionella hydrodynamiska modellverktyget Mike 21. Eftersom jordarterna i 
området har medelhög genomsläpplighet spelar infiltrationen en roll i hur 
skyfallsvatten rinner av eller perkolerar ner i marken. En GIS-analys i Scalgo-Live av 
områden som riskerar att översvämmas kan av det skälet bli missvisande. Genom att 
istället använda modelleringsverktyget Mike 21 kan hänsyn tas till infiltration i marken. 
Scalgo Live lämpar sig i det här fallet emellertid till att identifiera rinnvägar på ytan. 

Beräkningar gjordes med ett 100-årsregn av typ CDS med klimatfaktor 1,25. Det 
område som användes i skyfallsanalysen valdes så att hela det avrinningsområde som 
redovisats i Figur 5 inkluderades. Beräkningarna gjordes för befintliga förhållanden och 
med det nya exploateringsförslag som redovisats i Figur 2.  

4.1.1 Höjdmodell 

Höjddata med upplösning 1x1 meter från Scalgo-Live nyttjades. Upplösningen bedöms 
vara bra nog för att kunna se var vatten ansamlas på ytan och för att bedöma 
eventuell påverkan på byggnader. I kombination med rinnvägar från Scalgo Live fås en 
bra bild av den beräknade skyfallssituationen. 

För det nya exploateringsförslaget redigerades höjdmodellen i Scalgo-Live för att 
sedan nyttjas i Mike 21. Befintliga byggnader inom planområdet jämnades med 
marken och marken höjdes sedan upp där den nya byggnaden planeras. 

4.1.2 Markklassning 

För att definiera hårda och genomsläppliga ytor samt dess flödesmotstånd (Mannings 
tal) användes ortofoto och erhållet CAD-underlag. Utifrån detta underlag delades 
marken in i de ytor som antas vara hårdgjorda och de som anses vara 
genomsläppliga. Beskrivningen av hårdgjorda ytor användes sedan för att definiera 
vilka områden som är kopplade till ett ledningssystem. Alla hårdgjorda ytor antas då 
ha någon form av dagvattensystem som kan ta hand om en viss volym vatten. Det är 
främst gator och hustak som utgör hårdgjorda ytor.  

4.1.3 Råhet 

Ytans råhet (flödesmotstånd) styr vattnets hastighet på markytan och påverkar 
därmed översvämningsförloppet. Som tidigare beskrivit delades området upp mellan 
hårdgjorda och permeabla ytor. Hårdgjorda ytor beskrevs med Mannings tal 50, vilket 
motsvarar ett lågt flödesmotstånd. De övriga ytorna beskrevs med Mannings tal 2 
motsvarande ett större flödesmotstånd med långsammare avrinning. 

4.1.4 Infiltration 

Infiltration över permeabla ytor beskrevs i modellen utifrån parametrar för respektive 
mark- och jorddjup. Här definierades infiltrationshastighet, effektiv porositet, 
infiltrationslagrets celldjup, perkolationshastighet till undre jordlager och initial 
vattenmängd. Utgångspunkt för att beskriva infiltration var SGU:s jordartskarta. 
Jordarterna klassades sedan enligt Tabell 1 nedan. Vid regnets start antas att marken 
klarar av att fördröja det vatten som utgör förregnet, alltså innan regnintensiteten 
ökar kraftigt.  
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Tabell 1. Infiltrationsparametrar som använts för att beskriva infiltration i modellen. 

Jordtyp Infiltrationshastighet 

[mm/h] 

Porositet [-] Mäktighet [m] Läckage 

[mm/h] 

Initial 

volym [%] 

Morän 36 0,4 0,3 0,36 50 

Lera 4 0,4 0,3 0,4 65 

Berg  36 0,4 0,1 0,04 40 

 

4.1.5 Nederbörd 

Modellen kördes med ett 6 timmars CDS-regn med återkomsttiden 100 år och 
klimatfaktorn 1,25. Den mest intensiva delen av regnet förekommer efter 2 timmar 
och 10 minuter med en maxintensitet som varar i 10 minuter. CDS-regn är ett 
teoretiskt utformat regn där regnvolymen fördelas över tiden så att även lägre 
varaktigheter har en korrekt regnvolym. De intensivaste 10 minuterna har alltså en 
regnvolym motsvarande ett 10 minuters blockregn, en 30-minutersperiod över 
maxvärdet har samma regnvolym som ett 30 minuters blockregn o.s.v. 

Ledningsnätet som antas finnas där marken är hårdgjord förutsätts ha kapacitet att 
hantera ett 10-årsregn och därför belastar ett 10-års regn ledningsnätet där marken 
är hårdgjord. Resterande regn tas emot av ytvattenmodellen. I de områden som har 
definierats som genomsläppliga antas 100-årsregnet med klimatfaktor 1,25 belasta 
ytmodellen i sin helhet. 
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5 Resultat 

5.1 Befintliga förhållanden 
Figur 6 visar resultat av skyfallsanalysen i Mike 21 för ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 och befintliga förhållanden. Vattendjupen är redovisade som 
maximalt vattendjup i meter. Vattendjup mindre än 0,1 meter redovisas inte. 
Redovisat är också ytliga rinnvägar utifrån topografin hämtade från Scalgo (SCALGO 
Live, 2022). 

Majoriteten av de översvämmade ytorna både inom och utanför planområdet har ett 
vattendjup på mellan 0,1 – 0,3 meter, men några mindre områden med vattendjup 
mellan 0,3 och 0,5 meter förekommer. Inom planområdet finns en lågpunkt i de 
sydvästliga delarna där maximalt vattendjup uppgår till ca 35 cm.  

Översvämningarna bedöms inte påverka befintlig byggnad inom planområdet. Detta 
eftersom översvämning inte sker i direkt anslutning till fasad. 
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Figur 6. Resultat av skyfallsanalys för befintliga förhållanden. Redovisat är maximalt vattendjup i  
meter, mindre än 0,1 meter redovisas inte. Redovisat är även ytliga rinnvägar utifrån topografin 
hämtade från Scalgo (SCALGO Live, 2022). 

5.2 Framtida exploatering 
Figur 7 visar resultat av skyfallsanalysen i Mike 21 för ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 med framtida exploatering. I Mike 21 modellen redigerades 
höjdmodell samt markklassning för att representera den framtida exploateringen med 
en ny byggnad på 1500 m2. Vattendjupen är redovisade som maximalt vattendjup i 
meter. Vattendjup mindre än 0,1 meter redovisas inte. Redovisat är också ytliga 
rinnvägar utifrån topografin hämtade från Scalgo (SCALGO Live, 2022). 

Skyfallsanalysen för framtida exploatering visar att skillnaden mot befintliga 
förhållanden är marginell, se Figur 6 och Figur 7. Majoriteten av de översvämmade 
ytorna både inom och utanför planområdet har ett vattendjup på mellan 0,1 – 0,3 
meter, men några mindre områden med vattendjup mellan 0,3 och 0,5 meter 
förekommer. Lågpunkten i den sydvästra delen av planområdet behålls och maximalt 
vattendjup i denna lågpunkt är även med framtida exploatering ca 35 cm. Placering av 
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den nya byggnaden är dock i nära anslutning till denna lågpunkt och påverkar 
lågpunktens utbredning något. 

Utifrån resultaten av skyfallsanalysen bedöms exploateringsförslaget inte förvärra 
översvämningssituationen utanför planen.  

 

Figur 7. Resultat av skyfallsanalysen för framtida exploatering. Redovisat är maximalt vattendjup 
i meter, mindre än 0,1 meter redovisas inte. Redovisat är även ytliga rinnvägar utifrån topografin 
hämtade från Scalgo (SCALGO Live, 2022). 

5.2.1 Igenfylld lågpunkt 

Enligt yttrande från länsstyrelsen bör det undersökas vad som händer om lågpunkten i 
det sydvästra hörnet av planområdet bebyggs och lågpunkten således fylls igen. I 
detta scenario kommer den vattenvolym som tidigare ansamlats i lågpunkten att 
hamna någon annanstans. Konsekvensen av att fylla igen lågpunkten har därför 
modellerats. Höjdmodellen för framtida exploatering justerades så att lågpunkten i det 
sydvästra hörnet byggs bort. En simulering kördes sedan i Mike 21 på samma sätt som 
tidigare. 
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Resultatet för framtida exploatering med igenfylld lågpunkt i det sydvästra hörnet 
redovisas i Figur 8. Att fylla igen lågpunkten inom planområdet innebär att en större 
vattenvolym ansamlas i lågpunkten norr om planområdet. Vattendjupet uppgår till 
mellan 0,3 – 0,5 m i stora delar av denna lågpunkt. Lågpunkten där vattnet nu 
ansamlas är belägen på naturmark och ingen påverkan sker på angränsande 
byggnader eller framkomlighet på vägar. 

 

Figur 8. Resultat av skyfallsanalysen för framtida exploatering med lågpunkten i sydvästra hörnet 
igenfylld. Redovisat är maximalt vattendjup i meter, mindre än 0,1 meter redovisas inte. 
Redovisat är även ytliga rinnvägar utifrån topografin hämtade från Scalgo (SCALGO Live, 2022) 
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6 Åtgärder 
Framtida exploatering ska utformas så att ny bebyggelse inte tar skada vid 
översvämning. Enligt Svenskt Vattens publikation P110 ska bebyggelse i lågpunkter 
undvikas (Svenskt Vatten, 2016). Därför bör framtida exploatering om möjligt 
utformas så att bebyggelse undviks i den befintliga lågpunkt som finns i den sydvästra 
delen av planområdet, alternativt bör lågpunkten fyllas igen. Att fylla igen lågpunkten 
innebär att en större vattenvolym ansamlas i en befintlig lågpunkt norr om 
planområdet men det innebär ingen påverkan på angränsande byggnader och 
framkomlighet på vägar. 

Eftersom exploateringsförslaget i denna utredning innebär att en byggnad planeras i 
nära anslutning till en befintlig lågpunkt bör höjdsättning av den nya byggnaden i 
detta fall ses över. Göteborg Stad har i sina riktlinjer för hantering av skyfall angett att 
det ska finnas en säkerhetsmarginal från vattenyta vid max vattendjup i samband med 
ett klimatanpassat 100-årsregn till färdigt golv på 0,2 meter (Göteborgs Stad, 2019). 
För att en byggnad inte ska ta skada av fukt ska marken invid byggnaden ges en 
lutning för avrinning av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling och 
avledning av dagvatten, såvida byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck. 
Enligt Boverket bör markytan invid byggnaden luta från byggnaden med en lutning om 
1:20 inom 3 meters avstånd (Boverket, 2021). I de fall en sådan lutning inte går att 
åstadkomma bör ett avskärande dike finnas. 
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