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Investeringsram för dagvattenåtgärder Ryhov  
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 

 Godkänna en maximal investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor 

för dagvattenåtgärder inom Ryhov 

 

Sammanfattning  

Sommaren 2013 inträffade det ett kraftigt skyfall över A6-området. 

Detta innebar att vatten från A6-området samt vatten ifrån 

sjukhusområdet snabbt fyllde dagvattenledningarna samt även täppte till 

brunnar. Vattnet orsakade mycket stor skada. Förslag föreligger om 

åtgärder för att minska risken för liknande skador i framtiden omfattande 

en investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontor  
Ekonomi  
Eva Astliden Milton 
 
 

 
Regionstyrelsen 

Dagvattenåtgärder, Ryhov 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor för 
dagvattenåtgärder inom Ryhov.  

Sammanfattning 
Sommaren 2013 inträffade det ett kraftigt skyfall över A6-området. Detta innebar 
att vatten från A6-området samt vatten ifrån sjukhusområdet snabbt fyllde 
dagvattenledningarna samt även täppte till brunnar. Vattnet orsakade mycket stor 
skada. Föreslag föreligger om åtgärder för att minska risken för liknande skador i 
framtiden omfattande en investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor. 

Information i ärendet 

Bakgrund  
Sommaren 2013 inträffade det ett kraftigt skyfall över A6-området. Detta innebar 
att vatten från A6-områdett samt vatten ifrån sjukhusområdet snabbt fyllde 
dagvattenledningarna samt även täppte till brunnar. Vattnet orsakade mycket stor 
skada. Pumpar sattes snabbt in men vattennivån var endast någon centimeter ifrån 
att göra hela Länssjukhuset Ryhov strömlöst. 
 
Efter översvämningarna tillsattes en grupp där representanter från kommun, 
regionen, vägverket och räddningstjänsten deltog. Gruppen har kommit överens 
om vilka åtgärder som behöver vidtas för att detta inte ska kunna ske igen. 
 
Redan 2014 genomförde vägverket åtgärder längs E4:an för att förbättra 
avrinningen. Jönköpings kommun tar även en del av ansvaret och har projekterat 
åtgärder för vattenavrinning dimensionerade av den här omfattning på regn. De 
kommer att förbättra dikeskapaciteten mot A6-området samt säkra att vattnet på 
vägarna inte rinner in på Ryhov.  
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Regionfastigheter har genomfört en studie av hur vattenavrinningen kan ske 
kontrollerat, d.v.s. på ytor där skador inte inträffar. Förutsättningen får studien är 
att alla dagvattensystem är fulla och avledning av vatten måste ske på ytan. 
Vattnet behöver styras mot att rinna längs Psykiatrivägen. Detta hindrar in läckage 
dels i huvudblocket men även i ställverket. Vattnet samlas upp på fotbollsplanen 
som byggs får att fungera som en temporär damm. Området nedanför 
fotbollsplanen är den lägsta punkten och idag ett instängt område.  l detta område 
behövs en möjlighet för avledning av vatten ifrån Ryhov. 
 
Utbyggnaden vid M4 är också idag en lågpunkt.  Detta behöver säkras upp genom 
att vattnet avleds norr om M4 och sedan leds mot ett idag oanvänt befintligt 
utlopp. 
 
Investeringsutgiften beräknas uppgå till 2,3 miljoner kronor. 
  

Beslut skickas till 
Regionfastigheter 
 
REGIONSLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 
regiondirektör  ekonomidirektör 

 

 


