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Sammanfattning
I gällande detaljplan där Högsäter Prästgård 1:64 ingår planeras för ändring för att utöka
användning av fastighet till att innefatta även kontor och bostäder. Ingen ombyggnation
eller ändring av markanvändning planeras. Skyfallsutredning för ett 100-årsregn har
genomförts. Flödena ifrån området presenteras i denna rapport.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

På uppdrag av Färgelanda kommun utförs en skyfallsutredning för underlag gällande
ändring av detaljplan där fastighet Högsäter Prästgård 1:64 ingår. På fastighet Högsäter
Prästgård 1:64 bedrivs idag äldreomsorg. Det planeras inte för någon utbyggnad av
området i nuläget, hårdgjorda ytor kommer inte att utökas och byggnader kommer inte
att byggas om. Framtagande av ändring av detaljplanen syftar till att möjliggöra
fastigheten till att även innefatta bostäder och kontor. Konsekvenserna av ett skyfall, ett
så kallat 100-årsregn ska utredas och beskrivas, påverkan på området utanför
planområdet kommer även att utredas.
Området är beläget i samhället Högsäter i Färgelanda kommun. I Figur 1 nedan framgår
områdets plangräns;

Figur 1. Streckad svart linje visar plangräns för fastighet Högsäter Prästgården 1:64. Kartbild hämtad från Lantmäteriet.

Fastighet Högsäter Prästgård 1:64 är ca 1,4 ha stort. Marken inom planområdet är starkt
kuperad och lutar mot syd-väst. Marknivån är ca 17 m högre i områdets högsta punkt i
öster där höjden är +129 MH jämfört med området längst i syd-väst på +112 MH,
sträckan mellan de uppmätta punkterna är ca 150 m lång.

2

Befintligt dagvatten

Avrinning över planområdet sker generellt från öster till väster. Bild nedan illustrerar
avrinningen.

Figur 2. Vattnets rinnväg utritad med pilar på kartbild hämtad från Lantmäteriet.
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Vid skyfall leds dagvatten från öster i planområdet mot den västra delen av
planområdet och sedan vidare ut från planområdet åt väster. Vattnet rinner längs ett
bostadsområde och ansamlas i direkt anslutning på den östra sidan av Genavägen, det
rinner över vägen och vidare ut på åkermarken på den västra sidan av Genavägen.
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Beräkningar

Beräkningar av dagvattenflöden är utförda för tre olika ytor. Vattnets flöde samt
generering av fritt vatten har tagits fram inom planområdet, vattnet som rinner till den
södra byggnaden på planområdet, samt vad hela planområdet genererar nedströms
österut.
Beräkningar av dagvattenflödet har gjorts där olika marktyper har identifierats. De olika
ytorna har mätts upp och multiplicerats med lämplig avrinningskoefficient för att få fram
dagvattenflödet för ett 100-årsregn. Se Tabell 1 nedan.
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Vattnets flöde

Avrinningskoefficienter har antagits utifrån tabell 4.8 i Svenskt vatten P110. För Starkt
lutande bergig skogsmark har avrinningskoefficient 0,2 använts, utifrån premisserna för
typ av yta för Starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation och
Kuperad bergig skogsmark som har en avrinningskoefficient på 0,4 respektive 0,1.
Övriga avrinningskoefficienter som använts är Asfaltväg/-yta 0,8 och Tak 0,9.
Tabell 1. Flöden inom planområdet för ett 100-årsregn med varaktighet 10 min.

Vid ett 100-årsregn med en varaktighet på 10 minuter med klimatfaktor på 1,25
inräknad genererar planområdet 187 m³ fritt vatten.
Fördelningen av volymer och avvattning vid ett 100-årsregn med en varaktighet på 10
minuter visas i figur 3, där förväntade flöden är beräknade se tabell 1. Planområdets
beräknade flöde i dagsläget är ca 250 l/s, vilket i framtida flöden beräknat med en
klimatfaktor uppskattas vara ca 310 l/s.
Avrinningsområdet som rinner mot den syd-västra delen av byggnaden är 2,4 ha stort.
Se figur 3.
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Figur 3. Avrinningsområde, bild hämtad från Scalgo.
Tabell 2. Flöden mot den södra byggnaden inom planområdet för ett 100-årsregn med varaktighet 10 min.

Vid ett 100-årsregn med en varaktighet på 10 min och klimatfaktor inräknat för framtida
situation uppskattas ett flöde på 192 l/s, vilket motsvarar 115 m³ fritt vatten.
Avrinningsområde som inkluderar hela planområdet för fastighet Högsäter Prästgård
1:64 är ca 12 ha stort.

Figur 4. Avrinningsområde, bild hämtad från Scalgo.
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Tabell 3. Flöden som innefattar hela planområdet för ett 100-årsregn med varaktighet 10 min.

Vid ett 100-årsregn med en varaktighet på 10 min och klimatfaktor inräknat för framtida
situation uppskattas ett flöde på 997 l /s, vilket motsvarar 598 m³ vatten.
Vid utredning av vad som sker i området vid ett 100-årsregn har nivåskillnader
undersökts i Scalgo vid 37 mm regn (30 mm med en klimatfaktor på 1,25).

Figur 5. Vattensamlingar vid ett 100-årsregn, områden som blir översvämmade vid ett 100-årsregn är inringade bild hämtad
från Scalgo.

Ur figur 7 går att utläsa hur vattnet ansamlas kring byggnaden i syd-väst på fastigheten
vid ett 100-årsregn. Den orangea linjen i figur 4 visar marknivån och den blå vattnets
nivå. Vid ett 100-årsregn ansamlas vatten vid byggnaden på ett djup på ca 14 cm. För att
förhindra att regn ansamlas intill byggnaden kan ett dike anläggas öster om byggnaden
med ett djup på ca 15 cm som tar emot vatten och leder det vidare runt byggnaden, se
figur 6.

Figur 6. Profil över vattendjup, hämtad från Scalgo.
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Figur 7. Bild över uppmätt profillinje längs med byggnad, med start i norr, hämtad från Scalgo.

Figur 8. Den orangea inritade linjen visar var ett eventuellt dike skulle kunna anläggas.
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Hantering av tillkommande dagvatten vid skyfall

För nybyggnation av fastigheter rekommenderar Svenskt Vatten att fastigheter
dimensioneras så att marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än
vart 100:e år (Svenskt Vatten P110, 2016). För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner
in i byggnaden måste marken ges en tillräcklig lutning från byggnaden. Vid skyfall
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kommer vattnet inte kunna avledas tillräckligt snabbt på fastighet Högsäter
Prästgård 1:64, vatten kommer att ansamlas intill byggnaden. Då nyexploatering inte
planeras förvärras inte situationen vid skyfall, varken nedströms utanför planområdet
eller inom planområdet. Om en åtgärd önskas för att förhindra eventuella skador som
kan uppstå på egna byggnader vid skyfall är en nivåjustering möjlig att göra. Genom att
anlägga ett dike inom planområdet öster om byggnaden kan eventuella skador för
byggnaden undvikas. Ett dike kan även projekteras på så vis att det samlar upp vatten
innan det hinner fram till byggnaden och leda det vidare ut från planområdet vilket kan
motverka att vatten samlas kring byggnader. Ytterligare en möjlig åtgärd kan vara att
anlägga en större trumma under Genavägen vilket motverkar att vatten ansamlas i lika
stor utsträckning i diket i direkt anslutning till Genavägen i öster.
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