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Inledning
På uppdrag av Bjerking AB och Katrineholms kommun har DHI Sverige AB tagit fram en
skyfallskartering för befintlig situation som underlag inför kommande exploatering inom
detaljplan Duvestrand.
Skyfallskarteringen ligger till grund för bedömning av översvämningsrisker inom och i anslutning
till detaljplaneområdet.

1.1

Områdesbeskrivning
I Figur 1-1 kan planområdet ses. Området upptar en yta om ca 7,1 ha och marknivåerna varierar
mellan omkring +50 m och +34 m med sluttning åt söder. Merparten av området utgörs idag av
naturmark. I norr och söder gränsar området till bostadsbebyggelse. I sydost är ett äldreboende
beläget. I öst och väst förekommer främst naturmark. Planområdet avrinner till Duveholmssjön i
väster.

Figur 1-1. Planområdets utbredning
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1.2

Dimensioneringskrav
Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götalands län ger rekommendationer för hantering av
översvämning till följd av skyfall. I dessa rekommendationer anges att ny bebyggelse bör
planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid ett skyfall motsvarande en
återkomsttid på 100 år (Länsstyrelserna, 2018). Vidare anges att riskerna ska bedömas i
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Även framkomligheten till och från
planområdet ska vid behov säkerställas.
Det 100-årsregn som simuleras i skyfallskarteringen ska inkludera framtida klimatförändringar
fram till år 2100. Detta görs lämpligen med en klimatfaktor på 1,2-1,4. I föreliggande utredning
nyttjas en klimatfaktor om 1,25.
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Metodik
Vid normala regn hanteras regnvolymen antingen genom avledning till samhällets
dagvattensystem eller genom infiltration på permeabla, gröna ytor (Figur 2-1). Vid extrema regn
överskrids dagvattensystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga vilket medför att det
sker en avrinning på markytan med marköversvämning som följd (Figur 2-2). I syfte att kartlägga
var vattnet rinner och skapar översvämning har markavrinningsberäkningar gjorts för området
planområdet Duvestrand med omnejd.
Metodiken som använts följer den metod som presenteras i ”Vägledning för skyfallskartering –
Tips för genomförande och exempel på användning”1. I följande avsnitt redogörs för generella
beräkningsförutsättningar och gjorda antaganden avseende dagvattensystemets kapacitet och
markens infiltrationsförmåga.

Figur 2-1.

Principbild över vattnets transportvägar vid normala regn.

Figur 2-2.

Principbild över vattnets transportvägar vid extrema regn.

Mårtensson E, Gustafsson L-G (2017). Vägledning för skyfallskartering – Tips för
genomförande och exempel på användning. MSB1121, augusti 2017.
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2.1

Beräkningsförutsättningar
Utifrån nationella höjdmodellen (NH) har en tvådimensionell hydraulisk terrängmodell etablerats
för Duvestrand i programvaran MIKE 21. Modellen beräknar flödet på markytan i två
dimensioner, x-led och y-led. Utredningsområdet täcker med god marginal in planområdet för
planerad exploatering.
Den horisontella upplösningen på modellen har satts till 2 m. Detta innebär att ett område på 2 x
2 meter representeras av ett höjdvärde. Upplösningen på resultatet blir samma som
upplösningen i modellen. Alltså beräknas vattendjup för varje område på 2 x 2 meter. Valet av
upplösning har gjorts för att på ett tillräckligt detaljerat sätt kunna beskriva urbana strukturer och
samtidigt få rimliga beräkningstider.
En bearbetning av terrängmodellen har gjorts för att beskriva de verkliga vattentransportförhållandena vilket innebär att nivån för samtliga byggnader har höjts upp jämfört med
omkringliggande områden för att möjliggöra transport av vatten runt byggnader.
Ytans råhet, vilken styr vattnets hastighet på markytan och således påverkar översvämningsförloppet, har differentierats mellan hårdgjorda ytor och övriga permeabla ytor. Hårdgjorda ytor
har beskrivits med en lägre råhet (mindre motstånd), motsvarande Mannings tal M på 50 för
vägar och hustak, och övriga ytor med en högre råhet (större motstånd), motsvarande Mannings
tal M på 2. De hårdgjorda ytorna utgörs av hustak och vägar som har tagits från digitalt material
levererat av beställaren.

2.2

Dagvattensystemets kapacitet
Dagvattensystem dimensioneras idag för att klara minst ett regn med 10 års återkomsttid.
Kapaciteten för befintliga dagvattenförande system kan dock variera kraftigt, ibland med lägre
kapacitet på grund av äldre dimensioneringsnormer och i andra fall med högre kapacitet. Vid
skyfall, d.v.s. regn med hög återkomsttid och intensitet, är ledningssystemets kapacitet
begränsad i förhållande till regnvolymen.
Hänsyn till ledningssystemets kapacitet har schablonmässigt tagits genom att reducera volymen
av det belastande regnet med intensiteten och volymen för ett 10-årsregn. Principen illustreras i
Figur 2-3. Detta avdrag har gjorts för alla hårdgjorda ytor vilka kan antas ledas till befintligt
ledningssystem. Se vidare under avsnitt 2.4 rörande regnbelastning.
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Figur 2-3. Principiell illustration av hur studerat regn reduceras över hårdgjorda ytor med hänsyn till
ledningsnätets bedömda kapacitet.

2.3

Markens infiltrationsförmåga
Till terrängmodellen har kopplats en infiltrationsmodul som låter delar av vattnet infiltrera istället
för att rinna av på ytan. På alla ytor som inte antas vara hårdgjorda har infiltrationsmodulen
aktiverats. Infiltrationshastigheten har ansatts utgående från SGU:s jordartskarta. Beroende på
de lokala jordartsförhållandena varierar den ansatta infiltrationshastigheten mellan 0 och
180 mm/h, se Tabell 2-1.
Infiltrationslagrets mäktighet har satts till 0,3 m med en total porositet på 0,4, med undantag för
berg, där en mäktighet på endast 0,1 m har ansatts, motsvarande ett tunt jordtäcke. Detta
innebär en total magasinskapacitet i marken på 120 mm (0,4 x 0,3 m) respektive 40 mm (0,4 x
0,1 m) i det tunnare jordtäcket i områden med berg. Dock spelar tidsförloppet in, så även om
120 mm nederbörd faller på en yta med denna magasineringsförmåga, beror infiltrerad volym på
hur länge vattnet ligger kvar i detta område. Vid större lutning i terrängen hinner ofta inte vattnet
infiltrera innan det runnit vidare, medan det vid lågpunkter kan ansamlas stora volymer där
infiltrationen successivt pågår tills markmagasinet fyllts. Dessutom antas inte marken vara helt
torr vid regnets start. Den initiala markvattenhalten har ansatts utifrån antagandet att regnet
inträffar sommartid och har föregåtts av en veckas torrväder.

5

Infiltrationsmodulen inkluderar även beskrivning av ett möjligt läckage från det övre
markmagasinet till en tänkt grundvattenyta. I praktiken är dock denna dränerande effekt mycket
liten eftersom läckaget generellt är väsentligt lägre än infiltrationen.

Tabell 2-1. Ansatta infiltrations- och läckagehastigheter (mm/h) för olika marktyper.
Parameter

Hårdgjorda
ytor

Berg

Isälvssediment
och finsand

Sandig
morän och
fyllning

Kärrtorv

Lera

Infiltrationshastighet
(mm/h)

0

36

180

36

18

3,6

Läckagehastighet
(mm/h)

-

0

36

3,6

1,8

0,36

I Figur 2-4 kan ses vilka jordarter som förekommer inom och i direkt anslutning till planområdet.

Figur 2-4. Jordarter inom planområdet

6

skyfallskartering duvestrand.docx / emim / 2019-06-14

2.4

Regnbelastning
En förutsättning för att det skall vara rimligt att förenkla ledningssystemets inverkan till ett
schablonmässigt avdrag från regnet, enligt avsnitt 2.2, och arbeta med en markavrinningsmodell
utan koppling till en modell för ledningsnätet, är att regnbelastningen är så stor att den med god
marginal överstiger ledningssystemets kapacitet. Ju närmare det valda regnet ligger i
förhållande till ledningssystemets kapacitet, ju större blir osäkerheten i denna förenkling. Syftet
med denna utredning har varit att bedöma konsekvenserna vid extrema regn, dvs. skyfall med
intensitet och volym som vida överstiger ledningssystemets kapacitet. Det skyfall som har
studerats är ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 (framtida 100-årsregn).
Utifrån en statistisk bearbetning av regndata, beskrivet i Svenskt Vattens publikation P104, har
s.k. intensitets-/varaktighetssamband tagits fram, dvs. regnintensitet som funktion av varaktighet
med en viss sannolikhet, återkomsttid. Regnstatistiken används bl.a. för dimensionering av
dagvattensystem. Från denna statistik har ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och med en
total varaktighet på sex timmar valts, detta regn har en total volym på ca 105 mm. Dock
simuleras inte det s.k. förregnet, med en varaktighet på 2 h och 45 min. Istället påbörjas
beräkningen strax innan den mest intensiva 30-minutersperioden och fortgår tills regnet har
avstannat. Den regnvolym som faller innan beräkningens påbörjan utgör ca 20 mm och har
avräknats från tillgänglig magasinsvolym i gröna ytor för att få en korrekt beskrivning av
översvämningsförloppet och korta beräkningstiderna.
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Resultat
Det har tagits fram GIS-skikt (se kapitel 5) för nulägesscenariot, som visar maximala vattendjup,
maximala flöden och flödesriktningar under översvämningsförloppet. Resultaten visar alltså inte
förhållandena vid en särskild tidpunkt under beräkningen, eftersom maximalt vattendjup erhålls
vid olika tidpunkter i olika delar av området.
Kartläggning av hastighetsvektorer, flödesriktningar och flöden är ett viktigt komplement till
beräknade vattendjup vid t.ex. åtgärdsplanering och exploatering.
Utifrån översvämningskarteringen och kartering av markvattenflöden i området kan höjdsättning
planeras för att undvika översvämning av prioriterade områden och samtidigt avleda vatten till
lågprioriterade områden för en hållbar ytvattenhantering inom området.
Simuleringsperioden har valts så att den huvudsakliga vattentransporten har hunnit avstanna i
alla delar av avrinningsområdena, dvs. allt vatten skall ha hunnit fram till modellens lågpunkter. I
takt med att vatten avbördas från ledningssystemet kommer det i praktiken efter hand finnas
möjlighet för vatten att rinna ner i detsamma. Beräknat vattendjup i svackor dit vatten rinner från
stora områden under längre tid, och där svackorna samtidigt har fysisk koppling till ledningsnätet
via rännstensbrunnar, kan därför bli överskattade med denna förenklade beräkningsmetodik där
ledningsnätet inte inkluderats fysiskt. Å andra sidan kan det omvända gälla om dessa lågt
liggande delar samtidigt sammanfaller med lokalt sämre kapacitet i ledningsnätet, något som
inte är helt ovanligt.

3.1

Översvämningsrisk nuläge
I Figur 3-1 visas beräknade maximala vattendjup för nulägesscenariot vid ett framtida 100årsregn. Resultaten visar att det förekommer ett antal lokala lågpunkter inom området.
Vattendjupen kan lokalt bli något högre än 0,5 m, men generellt understiger vattendjupen 0,5 m.
Utanför planområdet, kan betydande översvämning ses vid cirkulationsplatsen i öster. Här
uppgår vattendjupet till som mest ca 0,8 m. Även söder om planområdet vid korsningen
Kerstinbodagatan-Strandvägen uppstår en större översvämning med vattendjup om som mest
ca 1,1 m. Med hänsyn till den översvämning som uppstår utanför planområdet bedöms
framkomligheten till planområdet vara begränsad vid ett skyfall.
I Figur 3-2 visas beräknade maximala flöden och flödesriktningar. Här kan ses att det finns
större flödesvägar som passerar genom planområdet. Ytlig avrinning sker från bebyggelsen norr
om planområdet vidare genom planområdet.
Planerade byggnader illustreras i lila i figurerna men har inte inkluderats i modelleringen.
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Figur 3-1. Maximala vattendjup inom och i anslutning till planområdet. Lila byggnader motsvarar planerade
byggnader och har ej inkluderats i modelleringen.
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Figur 3-2. Maximala flöden och flödesriktningar inom och i anslutning till planområdet. Lila byggnader
motsvarar planerade byggnader och har ej inkluderats i modelleringen.
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Slutsatser och rekommendationer
I denna skyfallsutredning har översvämningsrisken inom och i anslutning till planområdet
Duvestrand, till följd av skyfall, utretts genom att utföra en skyfallskartering före planerad ny
bebyggelse.
Inom området förekommer att antal lågpunkter. Det maximala vattendjupet i dessa lågpunkter
överstiger generellt inte 0,5 m. Dock förekommer att antal större översvämningar med
vattendjup upp emot 1 m utanför planområdet vilka bedöms medföra en begränsad
framkomlighet till området.
Vid planering av framtida bebyggelse bör följande punkter beaktas:
•
•

•
•

•

Nya byggnader bör inte placeras i centrala flödesvägar enligt Figur 3-2.
Bebyggelse behöver skyddas mot ytligt förekommande dagvattenflöden, vilket kan
åstadkommas genom en säker höjdsättning. I Svenskt Vattens publikation P105 (2011)
rekommenderas att marken de första 3 m närmast en byggnad ges en lutning om ca 1:20
ut från byggnaden. Längre ut från byggnaden kan marken ha en flackare lutning om ca
1:50 – 1:100.
Om nya byggnader medför att lokala lågpunkter fylls igen krävs att skyfallsvolymen som
tidigare magasinerades i lågpunkten hanteras på annan plats inom planområdet för att ej
försämra översvämningsrisken för bebyggelse nedströms.
Andelen hårdgjorda ytor kommer sannolikt att öka i samband med exploateringen vilket
medför en ökad belastning på områden nedströms vid ett skyfall. Översvämningssituationen får dock inte försämras varför översvämningsytor bör avsättas där vatten idag
ytledes lämnar planområdet, framförallt i söder och sydväst.
Framkomligheten till planområdet bedöms vara begränsad vid ett skyfall. Alternativa vägar
till planområdet bör utredas som inte innebär att cirkulationsplatsen i öster måste korsas.
Tillfart via Halvergatan kan t.ex. studeras.

När framtida höjdsättning, förslag till gatustruktur och byggnadsplacering finns på plats bör en
ny skyfallsmodellering genomföras. Förslag på åtgärder bör tas fram där ny bebyggelse
översvämningssäkras och som säkerställer framkomligheten. Dessutom bör åtgärderna
säkerställa att översvämningssituationen för befintlig bebyggelse inte försämras.
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Leverans
Förutom föreliggande rapport sker leverans av GIS-skikt i form av tif-filer som visar maximala
vattendjup, maximala flöden samt flödesriktningar vid maximala flöden under
översvämningsförloppet.
Följande filer har levererats tillsammans med rapporten (koordinatsystem SWEREF99 1630):
•
•
•

MaxflödeSC1_Duvestrand_P100_kf25.tif – maxflöde vid framtida 100-årsregn
FlödesriktningSC1_Duvestrand_P100_kf25.tif – riktning för maxflöde vid framtida 100årsregn
MaxdjupSC1_Duvestrand_P100_kf25.tif – maxdjup för framtida 100-årsregn

En lyr-fil har bifogats för inläsning av resultatfilerna med samma symbologi som i kartbilderna till
denna rapport.
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