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1 Inledning 

Inom planområdet Ekhagen 2:1 planeras nya byggnader med studentbostäder och 
tillhörande grönytor, parkeringar och gångvägar (Figur 1). I nuläget består planområdet av 
grönytor och träd. Den befintliga vägen Tallörtsbacken tillhör också planområdet. Längs med 
planområdets södra sida går en djup ravin, med ett mycket stort avrinningsområde 
uppströms. 

 Figur 1. Översiktskarta av planområdet Ekhagen 2:1.  

Geosigma har tidigare tagit fram översiktliga rapporter för dagvattenhanteringen i 
planområdet där ytavrinningen och det dimensionerande flödet för befintliga och planerade 
förhållanden redovisades som underlag i detaljplaneprocessen1,2. Även en exploatering av 
området öster om planområdet, vars dagvatten i nuläget leds via diken genom planområdet 
Ekhagen 2:1 har utretts3. I dessa utredningar ingick inte Tallörtsbacken i planområdet, vilket 
den gör i nuvarande planområde. Korsningen Tallörtsbacken/Bataljonsgatan utgör en 
lågpunkt på planområdet. Jönköpings kommun har därför efterfrågat en skyfallsanalys för 
denna lågpunkt för att översiktligt bedöma eventuell översvämningsproblematik. 
Bedömningen presenteras i denna rapport. 

2 Metodik 

För att undersöka risken för översvämning till följd av skyfall har det GIS-baserade verktyget 
SCALGO Live4 använts. Verktyget kan bland annat användas för att kartera lågpunkter eller 
för att skapa en översiktsbild av översvämningsdrabbade områden vid kraftiga skyfall (minst 
100-årsregn). I SCALGO Live används Lantmäteriets höjddata som baseras på den senaste 
laserskanning med en upplösning om 2 x 2 m. Terrängen kan dessutom modifieras om den 

                                                      

 



 

 Uppdrag Grap   
 604812 19110  

 

inte överensstämmer med hur det ser ut i verkligheten, till exempel om en ny struktur 
tillkommit sedan senaste laserskanningen. I modellen är terrängen likställd med en yta utan 
avledning i ledningsnät och infiltration, dvs avrinningskoefficienten sätts till 1. Detta gör att 
modellens resultat, utan justering för infiltration och ledningsnät, representerar värsta 
möjliga scenario. 

Analys med SCALGO Live visar hur mycket vatten som ansamlas i lågpunkter vid en viss 
regnmängd, vilket avrinningsområde som lågpunkten har och vilken avrinningsväg som 
vattnet tar när lågpunkten fyllts upp.  

MSB anger att ett 100-årsregn med en varaktighet på 30 minuter motsvarar 44 mm regn och 
att ledningar kan avleda 40% av detta vatten innan de är fulla5. Detta motsvarar att det vid 
skyfall faller ca 30 mm som avrinner ytligt och ansamlas i lågpunkter. Vid analysen i SCALGO 
Live har i detta fall ett regn på 40 mm använts, för att kompensera för klimatförändringar 
och inte underskatta effekterna av ett skyfall. Detta motsvarar ett 100-årsregn med en 
varaktighet på 120 min och ett antagande att ledningssystemet innan det når full kapacitet 
omhändertar 25 mm av detta regn. 

3 Resultat översiktlig skyfallsanalys 

Vattensamlingar (djup >10 cm) vid korsningen Tallörtsbacken/Bataljonsgatan vid ett skyfall 
visas i Figur 2. Vid ett 100-årsregn bedöms endast en mycket begränsad del av 
Tallörtsbacken översvämmas med ett vattendjup på högst 3–4 dm (Figur 3). Vägen 
översvämmas enligt modelleringen med SCALGO Live först vid detta regnscenario och inte 
vid mindre regn än så. Vattnet rinner sedan vidare längs gatunätet och vattensamlingar med 
större djup kommer därför inte att bildas.  

 Figur 2. Översvämmad yta (djup > 10 cm) vid 40 mm regn vid korsningen Tallörtsbacken/Bataljonsgatan.  
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Själva Tallörtsbacken var inte byggd vid senast genomförda laserscanning utan har 
modifierats för hand i analysen med hjälp av höjddata från plankarta erhållen från 
beställare6. Höjderna vid korsningen visualiseras i Figur 3. 

Figur 3. Höjddata vid planområdets lågpunkt med 5 meters (magenta) respektive 1 meters (blå) höjdkurvor. 

Figur 4 visas det topografiska avrinningsområdet till lågpunkten i grönt och den ytliga 
flödesvägen från lågpunkten i blått. Avrinningsområdet till lågpunkten är över 2 km2 stort. 
Det består till största del av grönytor och jordar med svallsediment och grus och har 
dessutom en avledning i kulvert under Bataljonsgatan vilket gör att översvämningsriskerna 
sannolikt är mindre i verkligheten än vad som anges i Figur 2. Det planerade planområdet 
utgör endast ca 2% av det totala avrinningsområdet till lågpunkten och exploatering av detta 
område bedöms inte kunna förvärra situationen signifikant vid ett skyfall. 
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Figur 4. Topografiskt avrinningsområde (grönt) till lågpunktenvid Tallörtsbacken/Bataljonsgatan. 
Planområdet Ekhagen 2:1 är markerat i rött. 

4 Slutsats 

En översiktlig analys i SCALGO Live visar att ravinen söder om planområdets lågpunkt vid 
korsningen Tallörtsbacken/Bataljonsgatan tillsammans med vägbanken för Tallörtsbacken 
avgränsar en mycket stor översvämningsvolym vid ett skyfall. Vid ett 100-årsregn bedöms 
endast en mycket begränsad del av Tallörtsbacken översvämmas med ett vattendjup på 
högst 3–4 dm. Vägen översvämmas först vid detta regnscenario och inte vid mindre regn än 
så. Då planområdet bara utgör en liten del av det totala topografiska avrinningsområdet till 
lågpunkten bedöms inte planerad exploatering kunna förvärra översvämningssituationen i 
detta fall. 
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