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Sammanfattning 

 

I Heby kommun pågår ett arbete med planering av nya bostads- och 

verksamhetsområden för Morgongåva tätort. Risken för översvämning ska 

bedömas för att säkerställa att planerade markanvändningar inom fördjupad 

översiktsplanering av tätorten utgör en hållbar utveckling för tätorten.  

En skyfallskartering har utförts i samband med denna utredning. Syftet med 

skyfallskarteringen är att säkerställa att markanvändningen som föreslås inom ny 

FÖP är lämplig utifrån ett skyfallsriskperspektiv. 

 

Inom ramen för Morgongåva skyfallskartering har två scenarier studerats. Ett 

nulägesscenario med de befintliga förutsättningarna och ett framtidsscenario med 

planerad markanvändning för de olika områden som planeras exploateras. 

Skyfallskarteringen har tagits fram med hjälp av en hydrodynamisk 

ytavrinningsmodell. I en hydrodynamisk ytavrinningsmodell ingår kartering av 

markavrinning dvs. identifiering av hur ytvattenflöden, rinnstråk och 

vattenansamlingar varierar över tid. Till skillnad från lågpunktskartering, ger det 

en mer konsekvent bild av de vattennivåer och flödesförhållanden som uppstår till 

följd av en viss regnhändelse, då modellen kan ta hänsyn till hela 

översvämningsförloppet och den tröghet som kan uppstå i systemet. 

 

Framtagen skyfallskartering visar maximala översvämningsdjup som uppstår i 

samband med ett 100-årsregn med klimatfaktor i nuläge samt efter planerad 

exploatering av verksamhets- och bostadsområden. En analys av lågpunkter och 

instängda områden vid skyfall har även tagits fram. 

 

Vid planering av exploatering bör bebyggelse undvikas i områden som riskerar att 

översvämmas, eller där viktiga flödesvägar riskerar att blockeras. Det kan 

fortfarande vara möjligt att bebygga dessa områden, men stora och dyra 

kompensationsåtgärder kan komma att krävas.  
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Skyfallskartering Morgongåva 

(PM/Rapport) 

1. Inledning 

I Heby kommun pågår ett arbete med planering av nya bostads- och 

verksamhetsområden för Morgongåva tätort. Risken för översvämning ska 

bedömas för att säkerställa att planerade markanvändningar inom fördjupad 

översiktsplanering av tätorten utgör en hållbar utveckling för tätorten. 

 

Ramboll Sweden AB har fått i uppdrag av Heby kommun att upprätta en 

översiktlig skyfallskartering för Morgongåva tätort med hjälp av en hydraulisk 

modell för både nuläge och vid planerad exploatering.  

 

Syftet med skyfallskarteringen är att säkerställa att markanvändningen som 

föreslås inom ny FÖP är lämplig utifrån ett skyfallsriskperspektiv. Exempelvis bör 

bebyggelse undvikas i identifierade områden som riskerar att översvämmas. 

Riskområden kan utgöras av t.ex. större avrinningsstråk, lågpunkter eller 

områden som saknar avledningsmöjlighet. Vidare kan skyfallskarteringen även 

identifiera åtgärdsområden, ”översvämningsområden” dit vatten kan ledas för att 

sedan fördröjas och infiltreras, exempelvis till befintliga våtmarker eller andra 

lämpliga områden. 

 

1.1 Underlag 
I utredningen har följande material använts: 

- Publikation P104, Svenskt Vatten, 2011 

- Publikation P110, Svenskt Vatten, 2016 

- Riktlinjer för modellering av spillvattenförande system och 

dagvattensystem, Svenskt Vatten Utveckling, 2016 

- Höjddata Grid 2+, Lantmäteriet och Scalgo 
- SGU:s jordartskarta, (erhållit 2020-01-15) 

- Ortofoto, Google Maps, 2020 

1.2 Koordinat- och höjdsystem 
För underlag och arbetsmaterial i denna utredning används koordinatsystemet 

SWEREF 99 16 30 och höjdsystemet RH2000. 
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2. Befintliga förhållanden 

2.1 Utredningsområde 
Utredningsområdet sträcker sig över Morgongåva tätort, inom Heby kommun. 

Tätorten ligger vid riksväg 72 och järnvägen Dalabanan och består främst av 

villaområden norr om vägen och järnvägen. Söder om vägen ligger två sjöar, 

Axsjön i väst och Ramsjön i öst. Runt omkring sjöarna består marken av 

jordbruksmark. I västra delen av tätorten finns större verksamheter och industri.  

En översiktlig karta över Morgongåva tätort redovisas i Figur 1.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta av Morgongåva tätort med omgivande områden. 
©Lantmäteriet 

 

 



 

5 av 25 

 

Skyfallskartering PM 

 

Översiktlig skyfallskartering 

Unr  
 

2.2 Geologi och geotekniska förhållanden 
Marken vid Morgongåva tätort består till stor del av sandig morän, med inslag av 

lera. Vid lågpunkter och våtmarker finns också kärrtorv.  

På grund av de stora förekomsterna av genomsläppliga jordarter bedöms marken 

ha en relativt bra infiltrationsförmåga, med viss reservation för områden med lera. 

 

 

Figur 2. Jordarter vid Morgongåva. Röda färger representerar berg i dagen, gula 
färger står för lera, grön står för isälvssediment, beige för kärrtorv, ljusblå för 
morän och orange för sand. Källa: SGU, bakgrundskarta Lantmäteriet. 

2.3 Avrinning och avvattning 

2.3.1 Avrinningsområden och vattendrag 
Två sjöar, Axsjön och Ramsjön, ligger inom Morgongåva tätort, söder om 

riksväg 72. Axsjön avvattnas mot nordväst medan vatten från Ramsjön rinner 

vidare mot sydöst. Mellan sjöarna finns eventuellt en koppling via ett dike från 

Axsjön till avloppsreningsverket, men funktionen är okänd. Eventuellt fungerar 

den som en bräddväg vid höga nivåer i Axsjön, alternativt ett vattenintag för 

spolning e.d. till reningsverket. Diket fortsätter inte från avloppsreningsverket till 

Ramsjön enligt höjddatan. Det förutsätts därmed att denna koppling inte påverkar 

skyfallsscenariot. 

 

Det finns även ett mindre vattendrag, Rävsjöbäcken, som rinner igenom tätorten. 

Rävsjöbäcken rinner norrifrån igenom bostadsområdet vid Fågelsången. Bäcken är 

sedan kulverterad i en ø1200 mm betongledning för att korsa centrala delen av 

Morgongåva. Kulverteringen börjar vid Tjusarvägen norr om industrifastigheten 
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och mynnar till ett dike söder om riksväg 72. Diket fortsätter sedan vidare till 

Ramsjön. Observera att det finns även en öppning i kulverten inom 

industriområdet. Öppningen visas i Figur 4. Inom öppningen finns ett överfall i 

form av en mindre betongkonstruktion.Kulvertens läge samt öppningen redovisas i 

Figur 3. 

 

 

Figur 3. Kulvertering av Rävsjöbäcken genom Morgongåva tätort. Kulverten 
redovisas med röda linjer, och placering av öppningen längs kulverten markeras 
med blå stjärna. Bakgrundskarta: Lantmäteriet 
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Figur 4. Öppningen längs Rävsjöbäckens kulvert. Ett överfall i form av en 
betongkonstruktion finns halvvägs längs den öppna sträckan. (Ramboll, 2018-06-
12) 

 

Morgongåva ingår därmed i två avrinningsområden, som redovisas i Figur 5. 

Västra avrinningsområdet, där Axsjön ingår, rinner mot norr till Gårdsjön och 

vidare mot Fallbäcken och Vansjön. Östra avrinningsområdet där Ramsjön ingår 
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består till stor del av Ramsjöns avrinningsområde och rinner vidare mot sydöst till 

Skattmansöån. 

Västra avrinningsområdet är ca 7,6 km2 stort medan östra avrinningsområdet är 

ca 13 km2 stort. 

 

 

Figur 5. Översikt av avrinningsområden där Morgongåva tätort ingår. 
Bakgrundskarta: Lantmäteriet 

2.3.2 VA-ledningar 
Större delen av Morgongåva dagvattenledningsnät leds till Ramsjön. Ramsjön är 

även recipient för renat avloppsvattnet från Morgongåva och Vittinge tätorter.  

2.3.3 Markavvattningsföretag 
Det finns tre markavvattningsföretag inom Morgongåva tätort, som redovisas i 

Figur 6. Det första ligger längs med Rävsjöbäcken och markeras med A i bilden 

nedan. Det andra ligger runt Ramsjön och inkluderar delen av Rävsjöbäcken som 

mynnar från kulverteringen. Den inkluderar även diket som kopplar Axsjön till 

reningsverket, men denna koppling markeras som ”svårtolkad” i Länsstyrelsens 

underlag. (Länsstyrelsen Uppsala län, erhållit 2021-03-10). 

Dikessystemet väster om Axsjön ingår i ett och samma markavvattningsföretag 

(C). Värt att notera att marken mellan riksväg 72 och järnvägen samt marken 
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norr om järnvägen rinner till diket som avvattnar Axsjön och rinner vidare norrut 

mot Gammelbo och Gårdsjön. 

 

 

Figur 6. Markavvattningsföretag inom Morgongåva tätort. Båtnadsområde 
redovisas med streckade polygoner och diken med blåa linjer. (Länsstyrelsen 
Uppsala Län, erhållit 2021-03-10). 

3. Framtida förhållanden 

Nya verksamhetsområden planeras i västra delen av tätorten medan ytterligare 

bostadsområden planeras i den norra och östra delen av tätorten. Läget för de 

områden som planeras exploateras redovisas i Figur 7. Totalt är det 8 områden 

som planeras exploateras, varav hälften blir bostäder medan resten blir 

verksamhetsområde. Planerade verksamhetsområden respektive bostadsområden 

visas i orange respektive blått i Figur 7. 

 

A

B

C
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Figur 7. Översikt av Morgongåva tätort och planerade bostads- och 
verksamhetsområden. Bostadsområden visas med blå polygon och 
verksamhetsområden med orange polygon. 
 
Det finns antagna detaljplaner inom område 2 och 8, medan framtida 

markanvändning inom resterande områden (1, 3, 4, 5, 6, 7) inte är fastställd utan 

endast översiktligt definierad. Planerad markanvändning inom område 2 och 8 

beskrivs vidare i följande kapitel. 

3.1 Område 2 – DP Lilla Ramsjön 
Inom område 2 har en detaljplan, DP Lilla Ramsjön, redan antagits. I detaljplanen 

ingår ett villaområde samt en ny väg vid befintlig jordbruksmark. En del 

naturmark kommer bevaras samtidigt som nordvästra delen av området kommer 

förtätas. Området som förtätas är markerat med blå polygon i Figur 8 nedan. 

Detaljplanegräns samt planerad väg och bebyggelse redovisas också i Figur 9.  
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Figur 8. Framtida exploatering av område 2. Planerade hus visas med gul polygon, 
väg med grå polygon och planerat bostadsområde med blå polygon. 

 

3.2 Område 8 
Detaljplan för verksamhet som ska byggas inom område 8 har redan antagits. 

Planerad markanvändning för området redovisas i Figur 9. Befintlig lågpunkt i 

sydvästra hörnet av området kommer enligt planen att bevaras och användas för 

dagvattenhantering. Naturmark i östra delen av området kommer också bevaras. 
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Figur 9. Planerad exploatering av område 8. Framtida byggnad visas med gul 
polygon medan hårdgjorda ytor redovisas i grått. 
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4. Modellförutsättningar 

4.1 Modelltyp 
Skyfallsmodellen har byggts upp i programvaran MIKE21 FM från DHI, som är ett 

verktyg för hydrodynamisk ytavrinningsmodellering. I en hydrodynamisk 

ytavrinningsmodell ingår kartering av markavrinning dvs. identifiering av hur 

ytvattenflöden, rinnstråk och vattenansamlingar varierar över tid. Till skillnad från 

lågpunktskartering, ger det en mer konsekvent bild av de vattennivåer och 

flödesförhållanden som uppstår till följd av en viss regnhändelse, då modellen kan 

ta hänsyn till hela översvämningsförloppet och den tröghet som kan uppstå i 

systemet.  

4.2 Avrinningsområde 
Systemgränsen för ytvattenmodellen utgörs vanligen av det avrinningsområde 

som täcker tillrinningen. Avrinningsområdet som har använts i modellen visas i 

Figur 10 och består av både västra och östra avrinningsområdet som visas i Figur 

5.  

 

 

Figur 10. Översikt av modellerat område. Backgrundskarta: ©Lantmäteriet 
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4.3 Höjdmodell 
Höjdmodellen har utgått från tillgänglig terrängmodell i SCALGO Live som har 2 m 

upplösning och baseras på en laserskanning från 2010 (Nya Nationella 

Höjdmodellen utan byggnader). Höjdmodellen har modifierats på ett antal ställen 

för att beskriva broar, tunnlar, murar och andra strukturer som har betydelse för 

vattnets rinnväg. Större trummor längs diken har öppnats upp med 2 m bred 

öppning för att säkerställa att vatten kan passera. Byggnader större än 100 m2 

har höjts med 2 m jämfört med marknivån (större nivåskillnader ger en instabil 

modell). Mindre byggnader antas inte påverka avrinningen mer än försumbart, 

och har därmed inte inkluderats i höjdmodellen.  

 

Höjddatan har sedan interpolerats på en så kallad flexible mesh, det vill säga en 

3D-yta som har zoner med olika upplösning. Vid tätorter och längs vattendrag och 

bäckar har en högre upplösning använts, medan naturmark långt bort från 

tätorten har representerats i lägre upplösning. På så sätt optimeras 

beräkningstiden utan att påverka kvaliteten på resultatet i viktiga områden.  

4.4 Ledningsnät 
Modellen är uppbyggd utifrån ett ”worst case”-scenario. Det innebär att 

ledningsnätet under en sådan här extremhändelse antas vara fullt och/eller att 

eventuella brunnar är igensatta av material som dras med i ytflödet. Modellen tar 

således inte hänsyn till ledningsnätets avledningsförmåga och volym. 

 

Stora trummor under vägar och längs diken har öppnats upp i höjdmodellen, som 

tidigare nämnts. Det betyder att deras kapacitet överskattas vilket kan påverka 

översvämningsutbredning både uppströms och nedströms dessa trummor. 

 

Rävsjöbäckens kulvert genom centrala Morgongåva har beskrivits som en 1200 

mm ledning. Detta motsvarar dimensionen som uppmätts vid filmning av 

nedströmsdelen av kulverten (PEAB, 2018). Uppströmsdelen av trumman har inte 

inmätts och antas ha samma dimension som nedströmsdelen. Uppgifter kring 

vattengångar saknades och har då tagits fram från höjddata i markmodellen. 

Överfallet som ligger inom öppningen modelleras inte, det blir för detaljerat i 

jämförelse med modellen detaljeringsgrad. Överfallets krönnivån ser ut att ligga 

lågt (se Figur 3) och bedöms inte påverka nämnsvärt översvämningsutbredning 

vid öppningen. 

4.5 Infiltration 
Enligt SGU:s jordartskarta består marken främst av genomsläppligt material, se 

kapitel 2.2 och Figur 2. Infiltrationsmodul har därför använts i 

skyfallssimuleringarna.  

 

Infiltration i marken beskrivs genom att dela marken i två jordlager. Det övre 

marklagret består av matjord och antas vara 0,3 m tjockt, med en porositet på 

40%, en initial mättnadsgrad på 30%, och en infiltrationshastighet på 36 mm/h. 

Läckagehastighet till det nedre lagret av marken beror på typen av jordart marken 

består av. För tätare jordarter med inslag av lera används en läckagehastighet på 



 

15 av 25 

 

Skyfallskartering PM 

 

Översiktlig skyfallskartering 

Unr  
 

0,4 mm/h, medan mer genomsläppliga jordarter som sand, grus, kärrtorv och 

morän antas ha en läckagehastighet på 4 mm/h.  Parametrar som används i 

infiltrationsmodulen sammanfattas i Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Parametrar för infiltration beroende av jordart 

Infiltration 
Djup under 
markytan 

(m) 

Infiltrations- 
hastighet 
(mm/h) 

Porositet 
(%) 

Läckage 
(mm/hr) 

Initial 
mättnadsgrad 

(%) 

Lera 0.3 36 40 0.4 30 

Sandig morän 0.3 36 40 4 30 

Sand 0.3 36 40 4 30 

Tak, asfalt och 
sjöar 

- - - - - 

 

I framtidsmodellen har ingen infiltration tillgodoräknats inom planerade 

verksamhets- och bostadsområden 1, 3, 4, 5, 6, och 7, eftersom lägen för 

byggnader och asfalterade ytor inte är kända inom dessa områden. På så sätt 

studeras konsekvenser av exploatering på ett konservativt sätt. 

4.6 Mannings tal och ytans råhet 
Markytans råhet, dvs den tröghet som marken utövar på vattnet, påverkar 

flödeshastigheter och översvämningsutbredningen och beskrivs i modellen med 

hjälp av Mannings tal (m1/3/s) enligt Tabell 2. Det kan generellt sägas att 

hårdgjorda, släta ytor ger ett lågt flödesmotstånd och förknippas med höga 

Manningtal. Skrovligare ytor så som naturmark leder till ett större flödesmotstånd 

och förknippas med lägre Manningtal. Manningtalen har definierats utfirån 

områdets markanvändning, där värden hämtats från MSB (2014) och Vägverket 

(2008). Sammanställda värden kan utläsas av Tabell 2. I verkligheten är 

variationen i råhet mycket större. Detta bedöms ha försumbar påverkan på 

resultaten på en översiktlig nivå. 

 

Tabell 2. Antagen råhet för markanvändningar inom modellerat område 

Markanvändning Mannings tal (m1/3/s) 

Väg och gator 50 

Tak 20 

Naturmark 15 

  

Byggnader och asfalterade ytors läge vid exploatering av bostads- och 

verksamhetsområden 1, 3, 4, 5, 6, och 7 är fortfarande inte bestämt. 

Genomsnittliga värden har då använts för Mannings tal inom dessa områden i 

framtidsscenariot. Dessa värden har tagits fram genom att uppskatta framtida 
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markanvändning baserat på beskrivning i förfrågan (Heby, 2020) samt 

rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten, 2016). Uppskattningen har stämts 

av med kommunen och justerats därefter. Justerad uppskattning för 

markanvändning samt motsvarande Mannings tal redovisas i Tabell 3 nedan. 

För område 2 och 8 har markanvändning enligt antagen detaljplan använts, med 

värden som anges i Tabell 2. 

Tabell 3. Antagen markanvändning och motsvarande Mannings tal för 
exploateringsområden i framtida scenario 

Område 
Planerad 

markanvändning 

Andel 
takyta 

(%) 

Andel övrigt 
hårdgjort 

(%) 

Andel 
gröna 
ytor  
(%) 

Mannings 
tal 

(m1/3/s) 

Område 1 Småhusbebyggelse 38.5 31.5 30 28 

Område 3 
Sammanhållen 

bebyggelse 37.5 32.5 30 
28 

Område 4 
Flerbostadshus/småhu

sbebyggelse 37.5 32.5 30 
28 

Område 5 
Småskaliga 

verksamheter 40 30 30 
28 

Område 6 
Småskaliga 

verksamheter och 
naturområde 37.5 32.5 30 

28 

Område 7 
Småskaliga/storskaliga 

verksamheter 30 40 30 
31 

 

4.7 Regn 
Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn av typen CDS inkluderat en 

klimatfaktor på 1,25, enligt riktlinjer i Svenskt Vattens publikation P104, (Svenskt 

Vatten, 2011). Användningen av CDS-regn rekommenderas i SVU riktlinjer för 

modellering (SVU, 2016) vid planering för skyfall, då metoden tar hänsyn till flera 

varaktigheter. Regnet har en total varaktighet på 6 h och ger en total volym på 

105,6 mm. Efter de första 6 timmarna har simuleringen pågått ytterligare 4 

timmar för att säkerhetsställa att större vattenrörelser avstannat och maximala 

översvämningsdjup uppnåtts. Den totala simuleringstiden är således 10 timmar. 

Det antagna regnet visas i Figur 11.  
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Figur 11. CDS-regn för ett 100-årsregn med 25% klimatfaktor. Regnintensitet 
redovisas i millimeter per timme. 

 

4.8 Randvillkor 
Modellgräns har ansatts som en öppen systemgräns så att vatten kan rinna ut fritt 

utan att bygga upp större vattendjup vid gränser av modellen. 

Vattennivå i sjöarna har antagits utifrån höjdmodellen.  Inget basflöde har 

belastat Rävsjöbäcken, dvs. det förutsätts att det skyfall som studeras inträffar 

sommartid vid litet (försumbart) eller inget basflöde. 

4.9 Scenarier 
Inom ramen för Morgongåva skyfallskartering har två scenarier studerats. Ett 

nulägesscenario med de befintliga förutsättningarna (Kapitel 2) och ett 

framtidsscenario med planerad markanvändning för de olika områden som 

planeras exploateras (Kapitel 3). Notera att höjdsättningen för planerade områden 

inte är med i framtidsmodellen. Samma höjdmodell används för båda scenarier, 

det är bara infiltrationsförmågan och markens råhet som i modellen beskrivs 

annorlunda i framtidsscenariot. 
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5. Resultat – befintlig situation 

En simulering av skyfall vid befintliga förhållanden har genomförts. Resultat 

redovisas översiktlig i Figur 12.  

5.1 Beräknat maximalt översvämningsdjup 
I Figur 12 visas beräknat maximalt översvämningsdjup vid ett 100-årsregn med 

klimatfaktor (kf) 1,25 (25%) för befintliga förhållanden. Maximalt 

översvämningsdjup innebär det högsta värdet som registrerats någon gång under 

simuleringstiden. Det i sin tur betyder att inte alla maxdjup nödvändigtvis inträffar 

vid exakt samma tidpunkt och att när regnet passerar kommer vattnet att sjunka 

undan och endast ligga kvar på de ytor som är instängda områden eller 

lågpunkter. 

 

 

Figur 12. Beräknat maximalt översvämningsdjup (m) vid 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 och 6 timmars varaktighet. 
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6. Resultat – Framtida situation 

En simulering av skyfall vid framtida förhållanden (med förändrad 

markanvändning pga. exploatering) har genomförts. Resultat redovisas 

översiktligt i Figur 13.  

6.1 Beräknat maximalt översvämningsdjup 
I Figur 13 visas beräknat maximalt översvämningsdjup vid ett 100-årsregn med 

klimatfaktor (kf) 1,25 (25%) efter exploatering. Maximalt översvämningsdjup 

innebär det högsta värdet som registrerats någon gång under simuleringstiden. 

Det i sin tur betyder att inte alla maxdjup nödvändigtvis inträffar vid exakt samma 

tidpunkt och att när regnet passerar kommer vattnet att sjunka undan och endast 

ligga kvar på de ytor som är instängda områden eller lågpunkter. 

 

 

Figur 13. Översikt av beräknat maximalt översvämningsdjup (m) efter 
exploatering av föreslagna områden, vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
och 6 timmars varaktighet. 

6.2 Lågpunkter och instängda områden 
Utifrån resultatet som presenterades i Figur 13 identifierades flera instängda 

områden och lågpunkter, både inom och utanför planområdet. Utbredningen för 

analysen av lågpunkter och instängda områden har antagits utifrån de områden 

som planeras få ändrad markanvändning och presenteras i Figur 14. 
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6.2.1 Planerade verksamhetsområden i väst 
Väster om tätorten planeras verksamhetsområden. Översvämningsutbredning vid 

framtida förhållanden och vid dessa områden redovisas i bilden nedan. Observera 

att diket som avvattnar Axsjön mot Gårdssjön i norr här kallas för ”västra diket”. 

 

Figur 14. Maximala översvämningsdjup (m) vid framtida förhållanden och vid 
västra delen av tätorten. Planerade verksamhetsområden visas med orange 
polygoner. 

 

Enligt framtaget resultat framgår det att västra delen av område 5 till stor del 

består av lågpunkter. Vatten från nordväst (vid a) antas ansluta till dike som 

korsar område 5 och rinner vidare till västra diket. Västra diket är kulverterat 

under riksväg 72 samt under Jungfrubovägen. I modellen beskrivs dessa trummor 

av modelltekniska skäl som två meter breda öppningar. Detta innebär att 

kapacitet hos dessa trummor troligen överskattas och både kapaciteten under 

Jungfrubovägen (inflöde till område 5) och under riksväg 72 (utflöde från område 

5) är mindre i verkligheten. Dvs. översvämningsutbredningen uppströms 

trummorna underskattas troligen. En detaljerad studie av hydrauliska 

förutsättningar och möjlig höjdsättning av området, bör utföras i samband med 

exploatering av område 5. Östra delen av område 5 ligger bättre till än västra 

delen. Det finns dock en lågpunkt i nordöstra hörnet av området (b) som bör 

behållas. 

 

a 
b

 

c 

d 

e 
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Nordvästra hörnet av område 7 (c) ligger inom svämplanet för västra diket och 

bör inte bebyggas. Det finns också en flödesväg i mitten av område vid (d), norr 

om nuvarande Apotea-byggnaden, som bör behållas. 

 

Inom område 6 finns lågpunkter längs med riksväg 72 vid (e). Det kan vara så att 

det finns trummor som avvattnar dessa lågpunkter till Axsjön. Sådana trummor 

har inte lagts in i modellen. 

 

Höjdsättningen i område 8 behöver beaktas så att skyfallet från området inte 

avleds mot Apotea-byggnaden utan leds dels mot lågpunkten i sydväst, och dels 

mot lågpunkten i nordöst. 

 

6.2.2 Centrala Morgongåva och planerade bostadsområden 
I centrala och östra delarna av tätorten planeras bostadsområden. 

Översvämningsutbredning vid framtida förhållanden och vid dessa områden 

redovisas i bilden nedan.  

 

Figur 15. Maximala översvämningsdjup (m) vid framtida förhållanden i östra delen 
av tätorten. Planerade bostadsområden visas med svarta polygoner. 
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Enligt resultatet framgår det att vattennivån i Rävsjöbäcken vid (a) beräknas till 

ca. +62,67 vilket bör beaktas inom detaljplanen för område 4. 

Rävsjöbäcken trycker upp även i öppningen som finns längs kulverten inom 

industriområdet. En skyfallsväg går igenom bostadsområdet och längs Allévägen 

vid (b). Skyfallsvägen går vidare mot kulvertöppningen vid industriområdet. 

 

En annan skyfallsväg går från lågpunkten vid (c) och vidare genom befintlig 

bebyggelse till lågpunkten vid (d). Översvämningsnivå vid (d) beräknas till +60,5. 

Observera att översvämningsdjup och utbredning kan överskattas i modellresultat 

eftersom ingen trumma avvattnar lågpunkten i modellen, och lågpunkten blir då 

ett instängt område. I verkligheten finns troligen en koppling mellan lågpunkten 

och Ramsjön. 

 

Område 1 har delats in i två delområden. Det största ligger öster om område 4 

mellan det minsta ligger sydväst om det första och norr om område 2. I norra 

delen av område 1 finns det mindre lågpunkter samt två stora rinnvägar som går 

norrut mot en mindre bäck som rinner vidare till Rävsjöbäcken. 

Det finns en lågpunkt vid (f) som bör beaktas. Vatten från lågpunkten rinner 

vidare till sydväst mot (g) och område 2. 

Utöver denna finns även två stora rinnvägar som korsar område 2. Den första 

ligger vid (h) och går genom föreslagna byggnader. Rinnvägen bör beaktas i 

föreslagen planutformning och höjdsättning. Den andra rinnvägen, vid (i) är 

faktiskt en bäck och har beaktats i föreslagen planstruktur. 

 

Området (j) är en befintlig lågpunkt där en dagvattenanläggning planeras.  

 

Område 3 ligger på en högpunkt vid Ramsjön. Det blir ingen större lågpunkt eller 

rinnväg inom detta område. Vilka nivåer sjön bedöms kunna stiga till (t ex med 

hjälp av historiska data eller vattendragsmodell), bör analyseras vid 

detaljplanering av detta område. 

 

6.3 Jämförelse mellan befintliga och framtida översvämningsdjup 
I följande avsnitt redovisas översiktligt en jämförelse mellan befintlig och framtida 

beräknade översvämningsdjup. 

 

Skillnaden i maximalt vattendjup mellan befintlig situation och efter exploatering 

redovisas i Figur 16. Områden där översvämningsdjupet har minskat redovisas i 

gröna nyanser medan områden där djupet har ökat i samband med exploatering 

visas i orange-röda nyanser. Utförda simuleringar bedöms ha en felmarginal på 5 

cm varför ingen skillnad visas för områden där vattendjupen ökar eller minskar 

med mindre än 5 cm. 

 

Jämförelsen visar att vattendjupen beräknas öka vid lågpunkter nedströms 

områden som planeras exploateras. Detta bedöms vara en konsekvens av det 

konservativa antagande som har använts för infiltration vid framtida situation. 
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Ingen infiltration har tillämpats inom exploateringsområden vid framtida läge (vi 

tar höjd för att dessa områden kan hårdgöras), medan infiltration tillämpas inom 

dessa områden vid nuläge. Överskottsvatten som inte kan infiltrera rinner av på 

ytan och ställer sig i lågpunkter nedströms exploateringsområden.  

 

Jämförelsen som redovisas i Figur 16 bedöms därmed vara ett värsta fall, och 

påverkan av exploatering av de olika områden bör studeras närmare i senare 

skede. 

 

 

Figur 16. Skillnad mellan framtida och befintliga maximalt beräknat 
översvämningsdjup (m) vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

7. Åtgärder 

I uppdraget har ingått att peka ut möjliga fördröjningsytor. Resultatet visar inte 

på att sådana ytor behövs för att hantera ett 100-årsregn, förutsatt att man i de 

kommande exploateringarna tar hänsyn till befintliga rinnstråk och lågpunkter, 

och kompenserar för detta ifall marken höjs så att rinnstråk skärs av och/eller att 

lågpunkter försvinner. Detta gäller även befintliga trösklar längs flödesvägarna. 

Om trösklarna sänks behöver konsekvenser nedströms bedömas. Om trösklarna 

höjs behöver konsekvenser uppströms bedömas. 
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8. Slutsatser och fortsatt arbete 

Skyfallskartering som har utförts i uppdraget kan användas som underlag för 

planering av framtida markanvändning. I första hand bör bebyggelse undvikas i 

områden som riskerar att översvämmas, eller där viktiga flödesvägar riskerar att 

blockeras. Det kan fortfarande vara möjligt att bebygga dessa områden, men 

stora och dyra kompensationsåtgärder kan komma att krävas:  

 

• Ifall naturliga översvämningsytor byggs bort genom att marken höjs, 

behöver konsekvenserna för bebyggelse upp- och nedströms dessa 

beaktas. För att undvika negativa konsekvenser kan volymerna behöva 

återskapas på annat håll.  

 

• Ifall markhöjder ändras så att trösklar i terrängen längs flödesvägarna 

höjs eller sänks, behöver eventuella konsekvenser upp- resp. nedströms 

förändringen bedömas och vid behov kompenseras för. 

 

• Ifall en flödesväg blockeras, behöver en alternativ flödesväg säkerställas. 

 

I synnerhet bör en noggrannare hydraulisk utredning utföras vid detaljplanering 

av område 5. Området ligger lågt och genomkorsas av flera diken. Vattennivå 

inom dessa diken beror på trummornas kapacitet längs med diken både 

uppströms och nedströms område 5. Trummornas kapacitet längs dessa diken har 

inte beaktats i framtagen utredning. Översvämningsutbredningen vid extrem 

nederbörd bör därmed studeras noggrannare i nästa skede. 

 

Kartering som redovisas översiktligt i PM:et kan också analyseras på högre 

detaljeringsnivå med hjälp av bifogade GIS-filer. Det bör dock beaktas att 

modellen endast är en bild av verkligheten och osäkerheter samt begränsningar i 

höjddatas upplösning m.m. gör att resultaten bör betraktas med viss försiktighet. 

 

Framtagen skyfallskartering visar maximala översvämningsdjup som uppstår i 

samband med ett 100-årsregn med klimatfaktor. Eftersom tätorten genomkorsas 

av Rävsjöbäcken samt har ett relativt stort avrinningsområde kan det vara ett 

snösmältningsflöde (vårflod) som utgör det mest kritiska flödet för delar av 

tätorten. Detta är inte ett skyfallsscenario men en annan form av 

översvämningsrisk som behöver beaktas i planering av framtida markanvändning. 

Detta bör om möjligt studeras på ÖP-nivå men också utvärderas i varje enskild 

detaljplan som tas fram.  

 

Förutom de maximala vattendjup som redovisas i denna utredning, kan även 

flödeshastigheter i vissa fall vara kritiska. Där både vattendjup och hastighet är 

höga kan det finnas risk för människors hälsa och liv. Detta kan behöva studeras 

vidare i respektive detaljplan, t ex om stora flödesstråk ligger i nära anslutning till 
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planerad bebyggelse eller längs vägar som är kritiska för framkomligheten till och 

från området. 
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