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SAMMANFATTNING 

På grund av klimatförändring bedöms extrema skyfall kunna inträffa både oftare och vara 

mer intensiva i framtiden. Det finns därför ett behov av att planera våra samhällen utifrån 

att kunna hantera den markavrinning och de översvämningar som förväntas ske.    

 
En skyfallskartering har utförts för Skepplanda tätort inklusive planområdet Skepplanda 

8:4. Markavrinning och översvämningar i lågpunkter har beräknats för ett extremt regn 

med en statistisk återkomsttid på 100 år med hänsyn tagen till klimatförändringar. 

Resultatet visar var översvämningar kan ske och hur dagvatten avleds på markytan då 

ledningsnätet är fullt. Resultatet kan användas för planering av höjdsättning och   
markanvändning samt för åtgärdsplanering med syftet att förebygga översvämningar som 

ger upphov till skador på byggnader och infrastruktur.    
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1 INLEDNING 

Vid extrema skyfall klarar inte dagvattennätet att ta hand om allt regnvatten. Det 

innebär större markavrinning och ökad risk för översvämningar i lågpunkter vilket kan 

medföra kostsamma konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. Med de 

klimatförändringar som sker är bedömningen att extrema regntillfällen kommer att 

inträffa oftare och även vara mer intensiva. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport som 

syftar till att vara en vägledning för skyfallskartering på kommunal nivå. För 

uppdragets genomförande användes den metodik som beskrivs i rapporten 

”Kartläggning av skyfallspåverkan på samhällsviktig verksamhet” (MSB 2014).    

1.1 ANVÄNDANDE AV RESULTATEN FRÅN SKYFALLSKARTERINGEN 

Resultaten från denna översiktliga skyfallskartering kan användas som underlag till   

höjdsättning, vid planering av markanvändning (tex för att reservera ytor för 

fördröjning, utjämning och infiltration) samt för att identifiera problemområden och 

bedöma konsekvenser från framtida skyfall. I ett senare detaljanalysskede kan 

resultaten även användas för att utvärdera åtgärder för att minska risker och 

konsekvenser relaterat till översvämning. Resultaten kan användas både för att 

prioritera vilka översvämningsdrabbade områden som behöver åtgärdas och för att 

identifiera områden där fördjupade analyser behöver genomföras. 

1.2 KOORDINATSYSTEM 

I utredningen och i redovisning av resultat används SWEREF 99 12:00 som 

koordinatsystem i plan och RH2000 som höjdsystem. 

2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Denna utredning har utifrån en hydrodynamisk tvådimensionell avrinningsberäkning, 

med modellverktyget MIKE 21, beräknat översvämningsområden och maximala   

översvämningsdjup, avrinningsvägar och vattenhastigheter för ett skyfall motsvarande 

ett klimatanpassat regn med återkomsttiden 100 år. Modellområdet har avgränsats 

med tanke på att säkerställa korrekta rinnvägar och vattenmängder för hela tätorten 

Skepplanda. 

 

Planområdet Skepplanda 8:4 har varit föremål för en särskild betraktelse för att kunna 

avgöra hur ett kraftigt skyfall påverkar den planerade byggnationen. 

 

I figur 1 framgår utredningsområdet med planområdet inringat. 
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Figur 1.   Översikt av utredningsområdet. 

3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Som grund för denna skyfallskartering ligger en markavrinningsmodell som byggdes 

upp i det tvådimensionella hydrauliska modellverktyget MIKE 21 (DHI 2017). 

3.1 UNDERLAG 

För uppbyggnad av markavrinningsmodellen i MIKE 21 har följande underlag använts: 

 

• Laserskannade höjddata (rådata s k LAS-data).   

• Plangränser Skepplanda 8:4 med planerad bebyggelse. 

• Ortofoto. 

• Jordartskarta. 

• Uppgifter om dagvattenledningsnätets utbredning. 

• Dwg med huspolygoner samt linjer för vägar och andra hårdgjorda ytor. 

 

3.2 MODELLOMRÅDE   

Generellt kan modellområden begränsas av barriärer i landskapet, antingen av 

naturliga vattendelare eller av någon form av konstruktion med avskärande funktion 

som exempelvis en större väg eller vall. Genom en översiktlig genomgång av området 

kunde modellområdet definieras. Bedömningen gjordes att modellen skulle ge 

tillförlitliga resultat i tätbebyggelsen, medan mer perifera områden i utkanten av 

modellområdet inte skulle ge en realistisk återgivning av verkligheten. Det saknar 

emellertid betydelse för det som ska studeras i utredningen.  
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3.3 TOPOGRAFI   

Utifrån NNH-data (nya nationell höjdmodell, RH 2000, SWEREF 1200) skapades en   

tvådimensionell terrängmodell med den horisontella upplösningen 2 m, se Figur 2. I   

terrängmodellen höjdes alla befintliga samt planerade byggnader upp 3 m jämfört med   

omkringliggande topografi för att möjliggöra att vatten rinner runt husen. För 

planförslaget Skepplanda 8:4 finns i nuläget inga projekterade markhöjder att tillgå – 

beräkningen baseras på befintlig topografi. 

 

 

 

Figur 2.   Höjdmodell. 

 

3.4 HÅRDGJORDA YTOR   

I markavrinningsmodellen skiljer man på hårdgjorda och permeabla ytor. Från en 

hårdgjord yta sker ingen infiltration, medan permeabla ytor får en reducerad avrinning 

då de har en viss infiltrationsförmåga. Permeabla ytor är t ex gräsmattor, parkmark, 

ängar och skog. Bedömningen av marktyp har gjorts utifrån tillgängligt kartmaterial 

såsom polygoner för byggnader och linjer för vägar. Kontroll har gjorts mot ortofoto 

att definitionen av marktyper överensstämmer med verkligheten. Vid kontroll mot 

ortofoto har hårdgjorda ytor manuellt digitaliserats eftersom de måste vara i form av 

polygoner. Det är främst gator och hustak som utgör hårdgjorda ytor.   

3.5 MARKYTANS RÅHET   

Ytans råhet (flödesmotstånd) styr vattnets hastighet på markytan och påverkar därmed   

översvämningsförloppet. I modellen delades området upp mellan hårdgjorda ytor och 

permeabla ytor. Hårdgjorda ytor, såsom hustak, vägar, industrimark och 
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parkeringsytor, beskrevs med Mannings tal 50 vilket motsvarar ett lågt flödesmotstånd 

med snabb avrinning som följd. Övriga ytor beskrevs med Mannings tal 2 motsvarande 

ett större flödesmotstånd med långsammare avrinning. 

3.6 DAGVATTENSYSTEMETS KAPACITET   

Enligt Svenskt Vatten P110 skall VA-nätet (ledningar, fördröjning, pumpkapaciteter osv)   

i nya områden dimensioneras för att kunna hantera regnmängder motsvarande ett regn 

med 20 års återkomsttid för trycknivå vid markyta inom tät bebyggelse. I utredningen 

har antagits att dagvattennätet inom Skepplanda har kapacitet motsvarande ett 

5-årsregn. Detta är en osäker bedömning eftersom uppgifter saknas. 

 

Vid skyfall överskrids dagvattennätets kapacitet med stor marginal och ledningsnätets   

kapacitet är mycket begränsat i förhållande till den regnvolym som belastar området. 

Vid dessa situationer är det därför en rimlig förenkling att inte i detalj beskriva eller 

räkna på förlopp i ledningsnätet utan att anta att det går fullt. Därför reduceras 

regnintensiteten istället över de hårdgjorda ytorna motsvarande den kapacitet som 

ledningsnätet antas ha. Över mer permeabla och genomsläppliga ytor som inte är 

kopplade direkt till ledningsnätet antas all nederbörd nå markytan utan reduktion av 

regnvolymen. 

3.7 MARKENS INFILTRATIONSFÖRMÅGA   

Infiltration över permeabla ytor beskrivs i modellen utifrån parametrar för respektive 

mark- och jordtyp. Här definieras infiltrationshastighet, effektiv porositet,   

infiltrationslagrets celldjup, perkolationshastighet till undre jordlager och initial   

vattenmängd. Se tabell 1 för val av infiltrationsuppsättning. 

 

Tabell1.   Val av infiltrationsparametrar. 

    

 

Jordartskartan i underlaget har utgjort grunden för bedömning av infiltrations-

egenskaperna. 

3.8 REGNBELASTNING   

Avrinningsberäkningen har gjorts för ett klimatanpassat CDS-regn med 100 års 

återkomsttid, varaktigheten 6 timmar och ett centralt block på 10 minuter.   

Klimatfaktorn sattes till 1,2 enligt Svenskt Vattens publikation P110. För beräkning av 

regnmängder som avrinner från hårdgjorda ytor användes avdrag för dagvattennätets 

Jordart 

 

Infiltrations- 

hastighet 

[mm/h] 

Effektiv 

Porositet 

[-] 

Lager- 

Mäktighet 

[m] 

Perkolation till 

Grundvattenytan 

[mm/h] 

Initial 

Vattenmättnad 

[%] 

Älvsediment, 

sand med 

inslag av silt 

25 0.4 0.3 10 20 

Berg med tunt 

jordtäcke 

36 0.4 0.1 0.04 20 

Morän 36 0.4 0.3 0.36 30 

Lera 4 0.4 0.3 0.4 45 

Svämsediment, 

ler-silt 

4 0.4 0.3 0.4 45 

Hårdgjorda 

ytor 

0 0.05 0.1 0 0 
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kapacitet vid 20-årsregn inom planområdet och ett 5-årsregn utanför detta. Ingen 

klimatfaktor lades på avdragen. Detta medför en extra säkerhetsfaktor och gör att 

översvämningsdjupen är konservativt beräknade. 

 

För beräkning av regnmängder som avrinner från permeabla ytor användes ett CDS-

regn med 100 års återkomsttid och en klimatfaktor på 1,2, varaktigheten 6 timmar och 

ett centralt block på 10 minuter. Regnet justerades inte som beskrivits ovan utan all 

nederbörd som faller på ytan och som inte infiltrerar antogs avrinna. I Figur 3 visas de 

regn som modellen belastades med (klimatanpassat 100-årsregn och klimat-anpassat 

100-årsregn med avdrag motsvarande ett 20-årsregn och ett 5-årsregn). Grafen visar 

nederbördsintensiteten i enheten mm/dygn för 5-min block, dvs den maximala 

intensitet som visas gäller endast under de mest intensiva 10 minuterna av regnet. 

 

 

 

Figur 3.   Graf över det klimatanpassade 100-årsregnet och reduceringen för  

               Ledningsnätets kapacitet. Observera att skalan på y-axeln motsvarar en  

               intensitet i enheten mm/d, som dock endast gäller i 5 min-intervall.  

               Regnvolymen för det klimatanpassade 100-årsregnet är 100 mm. 

 

Totalt under regnets varaktighet faller ca 100 mm vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 

Dagvattennätet med en antagen kapacitet för ett 20-års regn hanterar ca 51 mm av 

dessa för de hårdgjorda ytor som är kopplade till ledningsnätet. Dagvattennätet med 

en antagen kapacitet för ett 5-års regn (utanför planområdet) hanterar ca 34 mm. 
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3.9 ÖVRIGA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

I beräkningarna har det antagits att skyfallet faller 1 juli och har föregåtts av en torrare 

period, vilket gör att det finns magasineringsutrymme i jorden.   

4 RESULTAT 

4.1 MAXIMALA VATTENDJUP 

Redovisade maximala vattendjup har tagits fram baserat på en simuleringsperiod på 6 

timmar från regnets start. Beräkningarna har då pågått tillräckligt länge för att den 

huvudsakliga avrinningen hunnit avstanna och att vattnet hunnit nå modellens 

lågpunkter. För att få en uppfattning om vilka konsekvenser översvämningen kan 

medföra har vattendjupet i de översiktliga översvämningskartorna över hela 

modellområdet delats in i olika kategorier vilka visas i Tabell 2.    

 

Tabell 2.   Klassning av översvämningskonsekvens.   

 

Vattendjup (m) Konsekvens   

<0.1   Ingen betydande konsekvens   

0.1 - 0.3   Besvärande framkomlighet med vanliga 

motorfordon   

0.3 - 0.5   Ej möjligt att ta sig fram med vanliga 

motorfordon, risk för stor skada   

> 0.5   Ej möjligt att ta sig fram med brandbil 

och räddningsfordon, risk för liv   

och hälsa 

 

 

Figur 4 visar beräkningsresultatet för hela Skepplanda tätort. Beräkningarna visar på 

att större vattenansamlingar skapas i ett stråk i öst-västlig riktning genom de centrala 

delarna av Skepplanda. 
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Figur 4.   Översikt av maximalt beräknade vattendjup för hela Skepplanda vid ett  

               klimatanpassat 100-årsregn under översvämningsförloppet.  

 

 

Figur 5 visar beräkningsresultatet inom planområdet Skepplanda 8:4. 

 

 

 

Figur 5.   Översikt av maximalt beräknade vattendjup för planområdet vid ett  

               klimatanpassat 100-årsregn under översvämningsförloppet.  



 

 

 

 

Uppdrag: 285435, Skyfallsscenario Skepplanda 8:4 Ale kommun, ramavtal 

PLAN.2017 

2018-05-25 

Beställare: Ale kommun Sektor Samhällsbyggnad Slutrapport 

 

12(12) 

4.2 REKOMMENDATIONER 

Beträffande planområdet rekommenderas att ett avskärande dike byggs för att samla 

upp vatten från naturmarken söder om planområdet. Det är i Linje med tidigare utförd 

dagvattenutredning för planområdet (Tyréns 2017). 

 

Beräkningsresultaten bör uppmärksammas i kommunens planering för att undvika 

skador på befintlig bebyggelse eller andra problem som kan uppkomma. 

5 SLUTSATSER 

Beräkningarna visar på ett behov av att förebygga skador på befintlig bebyggelse och 

resultatet bör utgöra ett underlag vid kommunal planering. 

 

Beträffande planområdet Skepplanda 8:4 så bekräftar resultatet det som tidigare 

föreslagits i dagvattenutredningen för området – nämligen att ett avskärande dike 

behövs mot naturmarken i söder. 
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