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Sammanfattning 

Kvarteret Limkokaren/Oden, Hässleholm, Skåne, skall bebyggas och förtätas. Hässleholms 

Vatten AB, har ställt kravet att den avrinningsvolym som får komma från området efter 

byggnation inte får överstiga 1 l/s ha. Hela området är på ca 2 hektar. Genom att bebygga ett 

område förändras avrinningsvolymen och -hastigheten för dagvattnet. Mer hårgjorda ytor 

minskar också möjligheten för nederbörden att infiltrera och återgå till grundvattnet. På så 

sätt förändras den naturliga vattencykeln. Genom att imitera naturen och återskapa 

naturliga områden i bebyggelse kan ökad nederbördsinfiltrering rekonstrueras och volym- 

och hastighetsavrinningen reduceras. Ekologisk dagvattenhantering (ED) bygger på att 

återskapa den naturliga vattencykeln. För området har olika ED komponenter, så som 

bioretentions- och bevuxna diken, infiltrationsplanteringar och dammar, använts för att 

framförallt uppnå målet för avrinningsvolymen men även ge en viss rening av dagvattnet 

samt skapa en omväxlande, behaglig och välkomnande utemiljö. Resultatet utgörs av ett 

förslag till väl fungerande ED system som klarar de krav som finns och som har byggts upp 

utifrån situationsplanen för kvarteret och med hänsyn tagna till de naturliga förutsättningar 

området har. Osäkerheten kring de olika ED komponenternas verkliga kapacitet att reducera 

stora delar utav ett Q100 regn har ifrågasatts. Det är troligt att den beräknade avrinningen 

som sker i samband med ett större regn är direkt underskattad. Diskussion om hur ökad 

avrinningsvolym skall hanteras har framlett till förslag på att ytterligare marköversvämning i 

parkområden kan vara nödvändigt. Genom att använda ekologisk dagvattenhantering har 

avrinningsvolymen till kommunalt ledningsnät begränsats samtidigt som området kan 

användas för rekreation, lek och lärande. Ekologisk dagvattenhantering är ett bra alternativ 

för kvarteret Limkokaren/Oden men kan även användas i andra områden med andra 

ändamål än volymreduktion. 
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Abstract 

The quarter Limkokaren/Oden in the center of Hässleholm, Sweden, is going to be 

developed and more densely populated. In order to get permission to build on this area 

there are requirements from the sewage company, Hässleholms Vatten AB. The 

requirements concern the storm water volume that can be accepted to enter the drainage 

system. This runoff volume from the area should not exceed 1 l/s and hectare after the 

construction work has been finished. The whole area is about 2 hectares. The development 

will result in a change of storm water runoff in both volume and velocity. More paved 

surfaces will reduce the ability for the storm water to infiltrate and return to the 

groundwater. In this way the natural water cycle will change. By mimicking nature and build 

natural runoff and infiltration areas in between the settlements the infiltration of storm 

water can be increased and in the same time the runoff volume and velocity can be reduced. 

Ecological storm water management (ED) is based upon the idea to recreate the natural 

water cycle. In these study bioretention swales, swales, infiltration plantings and dams have 

been proposed as different ED components that can be used to reach the requirement. 

Calculations have been made in order to reach the requirements with using the right 

components for the ED system. These components also give the local environment a 

pleasant and inviting appearance and at the same time contribute with some cleaning of the 

storm water. The result should be a good working ED system that manage the requirement 

for the runoff volume. The system is designed by the situation map and by the natural 

conditions of the area. But is the ED components ability to reduce the runoff volume in the 

same order as the calculations? The reduction capacity of the system in case of a smaller rain 

is probably in the same order as the calculations. For a large rain event the runoff volume 

will be much larger and in order to handle the bigger volume it is proposed that flooding the 

green areas in the quarter should be allowed. Ecological storm water management is a good 

alternative for this area but can also be used in other places with different requirements. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte och målsättning 

Syftet med detta arbete är att påvisa möjligheten att använda ekologisk dagvattenhantering 

i centrala Hässleholm när kvarteret Limkokaren/Oden skall förtätas. För att bebyggelse av 

kvarteret skall ske måste dagvattenavrinningen från området begränsas. Hässleholms Vatten 

AB har ställt krav på maximalt 1,0 liter/s, hektar på avrinningsvolymen som får lämna 

området och föras till kommunalt ledningsnät, hela området är på drygt två hektar. Syftet är 

att ge ett fungerande förslag på hur man ska lösa dagvattenproblemet på området. Samtidig 

ska området erbjuda allmänheten möjlighet till rekreation och ge en möjlighet att lära sig 

vattnets viktiga roll i naturen. Genom användning av ekologisk dagvattenhantering kan 

områdets karaktär och design framhävas och en grönare stadsdel kan förverkligas. 

Målet är att nå de krav Hässleholms Vatten AB ställt på entreprenören, Finja Prefab AB, 

avseende avrinningsvolymen genom att använda ekologisk dagvattenhantering. Genom att 

ge olika förslag på designen och material som kan användas tillåts entreprenaden påverka 

områdets karaktär och image. Förhoppningen är att entreprenaden kommer använda sig av 

förslaget, målet är att överlämna förslaget till alla inblandade aktörer.  

1.2 Avgränsningar 

Eftersom att målet är att understiga den maximala volymen på dagvattenavrinningen 

kommer lösningen vara inriktad på att uppnå detta. Inga krav på rening av dagvattnet är 

ställda därför kommer detta inte beaktas i uppsatsen. Däremot kommer övergripande 

information om systemets möjliga reningsverkan presenteras.   

Det ekologiska dagvattensystemets olika komponenter som kommer att användas på 

området kommer att beskrivas i rapporten. Övriga ekologiska dagvatten komponenter 

kommer inte upptas i arbetet.  

Ingen kostnadsberäkning kommer att göras. Däremot kommer viss hänsyn tas till de olika 

delarnas utformning då byggherren själv har möjlighet att tillverka olika komponenter för 

dagvattenhantering. 

Beräkningar på avrinningsvolymen från området kommer att göras, samt de olika 

systemdelarnas kapacitet, för att utveckla ett fungerande system för området. Däremot 

kommer inga beräkningar på eventuella in- och utlopp och dräneringsrör att utföras. 
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1.3 Metod och material 

Ämnet ekologisk dagvattenhantering är relativt nytt och därför finns den mesta av 

informationen kring ämnet att finna på elektronisk väg.  

Besök gjordes på kvarteret Limkokaren/Oden för ökad kunskap om området. Även i Malmö, 

som är en framstående stad inom ekologisk dagvattenhantering, gjordes besök för 

inspiration och kunskapssökande.  

Information om kvarteret Limkokaren/Oden söktes på internet samt genom kontakt med 

berörda parter för området.  

Beräkningar och utformning av systemet skedde utefter den planbeskrivning som fanns för 

området och med användning av följande beräkningsformler, bokstäverna definieras under 

rubriken beräkningar: 

 Beräkning av avrinningskoefficient, ⱷ, enligt:  

  ⱷ = (ⱷ1 x A1 + ⱷ2 x A2 + ⱷ3 x A3….) / Atotal 

 Beräkning av avrinningen från området enligt: 

 Q = ⱷ x I x A 

 Mannings ekvation, beräkning av volymen som kan transporteras i delkomponenten. 

Där n representerar trögheten i systemet.  

Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

För att kunna använda Mannings ekvation beräknas tvärsnittsarean, den våta parametern 

och R (med Rations metod). 

 Tvärsnittsarea:  A = (b + z x y) x y  

 Våt parameter:  P = b + 2y √1 + z2 

 Ration Metoden:  R = A/P 

För delkomponenter som förses med en bioretentionsdel i botten skall beräkning av 

infiltrationskapaciteten i retentionsdelen göras, med Darcys ekvation: 

 Qmax infiltration = k x L x W x ((hmax+d)/ d)  

För kontroll av flödeshastigheten i systemdelarna kontrolleras flödeshastigheten utifrån 

skaderisk på diket och allmänhetens säkerhet enligt följande beräkningar:  

 Flödeshastighet, skaderisk på diket  

V = Q/A 
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 Flödeshastighet, allmän säkerhet 

V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

Vidare används följande formler för att beräkna delkomponenters storlek: 

 Arean för en cirkel:   x r2 

 Omkretsen för en oval: O ≈                 )   √      )  

 Arean för en oval:               

 

Bilder och tabeller använda i rapporten är fotograferade eller ritade av författaren där inget 

annat anges.   
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2. Bakgrund 

2.1 Landskapets förändring och dess påverkan på avrinningen. 

I takt med att mänskligheten använder markområden för exploatering minskar också 

nederbördens möjlighet att naturligt infiltrera i marken eller evapotranspireras och återgå 

till grundvattnet eller atmosfären. Det naturliga vattenkretsloppet rubbas vilket resulterar i 

högre avrinningsvolymer på kortare tid, vilket genererar högre flödeshastigheter och risk för 

översvämningar. Med sämre infiltration i marken minskar den naturliga tillgången på ett rent 

dricksvatten. Människans viktigaste livsmedel, färskt vatten, minskar sakta och i framtiden 

finns det risk att ett mer förorenat vatten får användas och renas till dricksvatten. I länder 

med mer begränsad tillgång på färskt vatten är det extra viktigt att värna om det 

grundvatten och/eller ytvatten som finns att tillgå. Skydda det och främja den naturliga 

vattencykeln på området för att även i framtiden kunna utnyttja detta viktiga livsmedel för 

sin överlevnad.    

2.1.1 Landsbyggden. 

Stora delar utav nederbörden når inte markytan utan evaporerar direkt till atmosfären. 

Nederbörd som når marken kommer att fångas upp av växter där viss del transpireras och 

återförs till atmosfären och viss del kommer infiltreras i marken och föras till grundvattnet. 

Vatten lagras i sjöar, vattendrag, sumpmarker och hålutrymmen i marken, här sker 

infiltration till grundvattnet och avdunstning till atmosfären och en långsam vidaretransport 

av nederbörden.    

 

Figur 1. Schematisk bild på vattencykeln för ett relativt opåverkat område med god infiltration till grundvattnet och liten 
ytavrinning och många möjligheter att lagra nederbörden på ytan. Omritad från Lacoursière (2012). 
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2.1.2 Bebyggda områden 

I bebyggda områden är det mer hårdgjorda ytor och mindre växtlighet, detta gör att mindre 

mängd nederbörd kommer att evaporera innan markytan, mindre vattenupptag av växter 

kommer att ske, vilket också minskar infiltrationen till grundvattnet och transpiration till 

atmosfären. Samtidigt har de naturliga lagringsutrymmena försvunnit då marken blivit 

jämnare och man tagit bort naturliga vattendrag, detta ger en ökad och snabbare 

markavrinning (Lacoursière, 2012). 

2.2 Dagvattenhantering 

Det traditionella systemet för att hantera nederbörden, dagvattnet, inom ett bebyggt 

område bygger på att snabbt och effektivt transportera bort dagvattnet genom 

underjordiska rör och kulvertar till reningsverket eller direkt till recipienten (Gustavsson, 

2012).  

 I ett kombinerat ledningsnät transporteras dagvattnet tillsammans med spillvatten 

till avloppsreningsverket. Detta kan resultera i översvämning, och utsläpp av 

avloppsvatten, vid stora nederbördsmängder eller vid kraftig snösmältning. Detta 

orsakar även lägre temperatur på avloppsvattnet och därmed lägre avskiljningsgrad 

och sämre driftsvillkor för reningsverket (Viklander, alt et 2008). Avloppsvatten som 

vid kraftig nederbörd förbileds reningsverket via bräddningsutlopp löper stor risk att 

helt undgå nödvändig rening. Avloppsvattnet kan då påverka recipienten negativt, 

människor och djur kan komma i kontakt med farliga mikroorganismer som finns i 

fekalier och kan leda till sjukdom.      

 I ett duplikat ledningsnät transporterar dagvattenet avskilt från spillvattnet, vilket 

inte belastar reningsverket, däremot leds dagvattnet direkt och snabbt till 

recipienten utan föregående rening (Viklander, alt et 2008). Recipienten kan skadas 

vi större nederbörd då erosion kan uppstå vid ledningsnätets utlopp. I dagvattnet 

Figur 2. Schematisk bild på vattencykeln i ett bebyggt/påverkat område med liten infiltration till grundvattnet, stor 
ytavrinning samt liten lagringskapacitet på ytan. Omritad från Lacoursière (2012). 
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finns det också näringsämnen, tungmetaller och föroreningar som kan skada 

recipienten genom t.ex. övergödning, förgiftning och försurning.  

Genom en ökad förtätning inom stadsområden med fler hårdgjorda ytor ökar mängden 

dagvatten som skall omhändertas, följden blir överbelastning av systemet och 

översvämningar. Samtidigt minskar grundvattennivåerna eftersom den naturliga 

infiltrationen inte kan ske och förståelsen för vattnets kretslopp går förlorad (Gustavsson, 

2012). Redan på 1970 – talet började man se konsekvenserna av att snabbt och osynligt göra 

sig av med dagvattnet - recipienten påverkades av föroreningarna som fördes med 

dagvattnet från bebyggda områden. Dock var det först under 1990 – talet man började 

utveckla ett hållbart dagvattenkoncept (Stahre, 2008).   

Ett ekologiskt dagvattensystem, ED, bygger på att öppet eller delvis öppet hantera 

dagvattnet, genom att använda naturens egna system (Stahre, 2008). Genom ökad 

infiltration, avdunstning och uppehållstid kan man enkelt återskapa ett naturligt kretslopp 

för vattnet. Samtidigt kan man ge området ökad biodiversitet, möjliga rekreationsområden 

och pedagogiska träffpunkter. Dammar, kanaler och vegetationsstråk ger ett levande 

områden för både växter och djur (Edvinsson, 2009). Dagens ekologiska dagvattensystem 

bygger på tre olika aspekter; kvallitet, kvantitet och rekreation (Stahre, 2008). 

2.3 Vad innehåller dagvattnet? 

Dagvattnet kan från början betraktas som rent men under 

sin transport genom luftrummet kommer vattnet att 

kontamineras, likaså blir det när nederbörden sköljer av 

markytan. Bebyggelse, med mänsklig aktivitet som följd, 

bidrar till större mängd föroreningar i dagvattnet, med 

varierade innehåll och mängd beroende på områdets 

markanvändning. I bebyggda områden finns både organiska 

och oorganiska ämnen som kan vara lösta eller 

partikelbundna (Alm, alt et. 2010). Framförallt handlar det 

om näringsämnen, t.ex. fosfor och kväve, tungmetaller, 

föroreningar och sediment. För att uppnå bra reningseffekt 

på dagvattnet är det viktigt att fånga det dagvatten som 

kommer allra först, de två första centimeterana nederbörd. 

Detta kallas ”first flush” eller vattenkvalitets volym och det är här de högsta 

koncentrationerna av ämnen man vill omhänderta återfinns (Lacoursière, 2012). 

 

 

Figur 3. Dagvatten kan innehålla 
näringsämnen, sediment och 
tungmetaller/föroreningar, Bo 01, 

Malmö (2012). 
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2.4 Hur fungerar ekologisk dagvattenhantering och hur används 

det? 

Ekologisk dagvattenhantering skall efterlikna naturens egna sätt att hantera nederbörden 

genom lokalt omhändertagande och vidare transport i öppna system. Vattnet kan då renas 

genom: 

 Sedimentering av lösa partiklar 

 Filtrering och kemisk utfällning  

 Kemisk transformering 

 Adsorption och jonutbyte 

 Nedbrytning, omformning och upptag av näringsämnen och föroreningar, genom 

micro-organismer och växter 

 Upptag, predation och naturlig avdödning av patogener. 

För att få ett system som fungerar och som kan rena vattnet på detta sett krävs lång 

uppehållstid i systemet, helst mer än 72 timmar (Lacoursière, 2012).  

Ett ekologiskt dagvattensystem kan delas upp i tre grupper beroende på vilken funktion man 

vill imitera; filtrerings-, fördröjnings- eller transporteringssystem. I varje grupp finns det olika 

alternativ för lösningar på den funktion man vill uppnå. Nedan precenteras de tre 

gruppernas huvudprinciper.   

Filtrering: 

 Mål – behandla dagvattnet för bra vattenkvalitet 

 Principen – avleda och fånga vattenkvalitetsvolymen för filtrering  

 Problem – hög skötselgrad och avtagande infiltreringsmöjlighet med tiden 

Fördröjningssystem: 

 Mål – sakta ner och lagra dagvatten, ger bra reningseffekt  

 Princip – lagrar vatten i dammar och våtmarker 

 Problem – hög skötselgrad om det finns mycket näringsämnen i dagvattnet 

Transporteringssystem: 

 Mål – sakta förflytta dagvattnet i öppna kanaler 

 Princip – vattnet flyter i breda och grunda bevuxna/cementerade diken  

 Problem – behöver skötas om man önskar en estetisk landskapsbild.   

Olika ekologiska dagvatten komponenter sammankopplas för att skapa ett 

transporteringståg för dagvatten där huvudprincipen är att vidaretransportera så lite vatten 

som möjligt (Lacoursière, 2012). 
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2.5 Delkomponenter för ekologisk dagvattenhantering 

2.5.1 Gröna tak 

Gröna tak är ett alternativ till traditionella takmaterial. Man använder jord och växter för 

takuppbyggnad, fördelen är att detta takalternativ kan anpassas till alla naturliga habitat. 

Gröna tak blir allt mer vanligt i städer dels för användningen 

inom dagvattenhantering men även för dess andra fördelar. 

Gröna tak kan motverka att stadskärnan uppvärms 

samtidigt som den har en isolerande effekt på byggnaden, 

både sommar- och vintertid, samt en ljudisolerande effekt. 

Vegetation på tak ökar biodiversiteten i området och kan 

påverka utomhusluftens kvalitet positivt. I de gröna taken 

sker också en rening av nederbörden genom bland annat 

filtrering genom jordlagret och upptag av näringsämnen och 

föroreningar av växterna.  

 

Figur 4. Transporteringståg för ekologisk dagvattenhantering. Omritad från Lacoursière (2012). 

Figur 6. Grönt/bevuxet extensivt tak, 
ett led i dagvatten hanteringen. 
Högskolan i Halmstad, Halmstad 
(2012). 

Figur 4. Ett alternativ att fånga 
vattenkvalitetsvolymen för sakta 
infiltration. Vid torrare väderlek 
kan området användas för lek och 
rekreation. Bo 01, Malmö (2012). 

Figur 5. Cementerad damm för 
magasinering och långsam 
vidaretransport av dagvatten i 
tätbebyggda områden. 
Augustenborg, Malmö (2012). 

Figur 6. Ett alternativ till transport 
av dagvatten i tätbebyggda 
områden där ytan är begränsad. Bo 
01, Malmö (2012). 
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Gröna tak kan delas in i två grupper beroende på användnings område, även mellanvarianter 

kan förekomma;   

 Intensiv - kan utformas som en vanlig trädgård med träd, rabatter och sittplatser. 

Detta kräver djupa jordlager och därför hög hållfastighet på taket samt regelbunden 

skötsel och bevattning. Bra vattenhållande förmåga på grund av djupa jordlager.   

 Extensiv – denna typ av tak är oftast beväxt med moss-/sedumväxter som klarar av 

tunna jordlager och knappt inte behöver någon skötsel. Däremot är den 

vattenhållande förmågan sämre än för intensiva gröna tak (Lacoursiére, 2012). 

Extensiva gröna tak är i princip uppbyggda av olika lager till en tjocklek på 50-100 

mm. Dessa tak har en vattenmättnads vikt på omkring 40-300 kg/kvm beroende på 

fabrikat, växtval, taklutning och tjocklek (Optigreen, 2012).  

Takens förmåga att binda och 

fördröja vatten är en viktig orsak 

till dess användning inom 

ekologisk dagvattenhantering. 

Gröna tak förändrar 

avrinningsvolymen och -

hastigheten för nederbörden 

genom att delar utav 

nederbörden upptas av 

växterna, förvaras i 

jordmaterialet eller hamnar på växternas ovansida samtidigt som transportvägen för 

överflödigt vatten blir längre. Detta resulterar i att avrinningskurvan planas ut och fördröjs. 

Nederbörden användas av växterna och transpireras, eller evaporerar direkt till atmosfären. 

Det är denna förmåga som gör de gröna taken användbara för vattenvolymreduktion inom 

ED hanteringen (Bernadtsson, 2009). Studier har visat att retentions kapacitet för gröna 

extensiva tak kan vara upp till 45 % av den årliga nederbörden beroende på materialets 

tjocklek (Mentens et al. 2005). Samtidigt har Villarreal et al. 

(2004) visat att avrinningen från gröna extensiva tak börjar 

först när nederbördsmängden överstigit en viss volym och att 

retentionskapaciteten kan vara upp till 62 % utav nederbörden. 

Andra faktorer som påverkar retentions- och 

vattenhållningsförmågan är nederbördsintensiteten, både 

årliga- och säsongsvariationer (Mentens et al. 2005), takets 

utgångstillstånd (vått eller torrt) före nederbörd, där torrt 

utgångsläge både kan kvarhålla och fördröja nederbörden 

medan vått utgångsläge bara fördröjer flödet (Villarreal, et al. 

2004), samt takets ålder där studier visat att 

vattenhållsförmågan ökat med ålder (Bernadtsson, 2009). 

Studier har även visat att olika växtarter har olika förmåga att 

Figur 9. Grönt/bevuxet extensivt tak i genomskärning med vegetations-, 
jord- och dräneringslager. Uppbyggnaden kan variera mellan olika fabrikat. 
Omritad från Lacoursière (2012). 

Figur 10. Grönt/bevuxet 
extensivt tak på ett äldreboende, 
Augustenborg, Malmö (2012). 
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reducera takavrinningen, där olika grässorter var mest effektiva följt av örter och därefter 

sedumväxter (Nagase et al. 2011). Tillverkare och återförsäljare presenterar uppgifter om 

takens retentions- och vattenlagringskapacitet och deras uppbyggnadslösning.  

2.5.2 Genomsläpplig/porös asfalt  

Genomsläpplig/porös asfalt är ett bra alternativ till vanlig asfalt, den passar bra till 

parkeringsplatser, trottoarer, promenadstigar och mindre belastade vägar. Denna typ av 

markbeläggning används för att minska den totala avrinningen från området genom 

infiltrering (Dauphincd.org, 2012) och minskar bullernivån (Peab asfalt, 2008). 

Denna typ av anläggning är uppbyggd av olika lager så som asfaltslager, filtreringslager, 

reservoar/stenkista och geotextilduk. Uppbyggnad resulterar i en planare avrinningskurva 

och minskad ytavrinning samtidigt som viss rening av vattnet kan ske. Vattnet kan återföras 

till grundvattnet (Dauphincd.org, 2012) eller samlas upp i dräneringsrör på systemets botten 

för vidare rening eller borttransport. Detta görs då risk för kontaminering av dricksvatten 

eller vid kontaminerad omgivning finns (Lacoursiére, 2012). 

Fullskaleförsök i Luleå har visat att denna typ av anläggning även fungerar tillfredsställande 

vid kalla klimat både vad gäller rening och dräneringskapacitet. Det har även visats att denna 

ytbeläggning hade mindre risk för tjälsprickor än konventionella vägkonstruktioner med tät 

asfalt och dagvattenbrunnar (Viklander, 2008). Däremot bör beaktas att halkbekämpning 

med sand inte är lämpligt utan får ske med salt eller grövre material som inte kan förstöra 

systemet. Annan oönskad igensättning av beläggningen kan orsakas av pariklar och damm 

som förs dit med transportmedel, med ytvattnet från omkringliggande områden eller med 

vinden. Igensättningsgraden ökar med ålder och användningsfrekvens men kan motverkas 

genom regelbunden rengöring av asfalten. Dräneringskapaciteten kan variera kraftigt 

beroende på jordsammansättningen under systemet och på den totala kvarhållningsvolymen 

för anläggningen (EPA, 2012a). En genomtänkt utformning av området som t.ex. förhindrar 

ytavrinning från omkringliggande marker att infiltrera på den genomsläppliga asfalten kan 

öka livslängden för systemet. Mycket partiklar tillåts på detta sätt att inte sätta igen porerna 

i asfalten (Dauphincd.org, 2012).  

Figur 11. Schematisk bild på hur en parkering med porös/genomsläpplig asfalt kan vara uppbyggd, där även hänsyn tagits 
till avrinning från omrivningen. Omritade från Dauphincd.org (2012). 
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EPA (2012a) redovisar en sammanställning på undersökningar av olika porösa 

ytbeläggningar, bland annat porös asfalt, där infiltreringskapaciteten visar sig vara mellan 25 

- 96,7 %. Samtidigt skriver EPA (2012a) att alla porösa ytbeläggningar har i stort sett samma 

effektivitet att minska ytavrinningen. Avrinningskoefficienten kan då sättas till 0,7 -0,6 i 

likhet med koefficienten för annan genomsläpplig markbeläggning (Svenskt Vatten 2011a). 

2.5.3 Genomsläppliga markbeläggningar 

Förutom porös asfalt finns det även andra ytbeläggningar som kan användas på 

parkeringsplatser, trottoarer och övriga allmänområden.  

 Armeringar av plast som fyllts med grus/sand och 

planterats med gräs 

 Cement armeringar som fyllts med grus eller med 

jord som planterats med gräs (Brattebro, et al, 2003)     

 Plattbeläggningar med öppna fogar 

 Genomsläpplig betong (Edvinsson, 2009) 

Dessa system kan fungera efter flera års intensiv 

användning. Studie gjord av Brattebro, et al (2003) visar att 

både infiltreringen och reningen fungerade tillfredsställande 

efter 6 års intensiv användning.  

Denna typ av ytbeläggningar har i laborationstester visat sig 

kunna infiltrera och kvarhålla upp till 55 % av nederbörden 

vid ett torrt utgångsläge och upp till 30 % vid vått 

utgångsläge (Andersen et al., 1999).  Undersökning gjord i Georgia, USA av Dreelin et al 

(2005) visar att en genomsläpplig ytbeläggning, i detta fall plastarmering planterad med gräs, 

på ett område med ler-rik jord och vid mindre 

nederbördsmängd, mindre än 2 cm, har en 

avrinningskoefficient på mellan 0 och 0,26. Denna ytbeläggning 

har kapacitet att infiltrera mellan 100 - och 74 % av 

nederbörden vid mindre regnskurar. Samtidigt visar 

undersökningen att avrinningen från porösa ytbeläggningar är 

svagare, har en jämn och svagt stigande avrinningskurva utan 

någon topp och att den totala nederbördsmängden behöver 

vara större för att en ytavrinning skall uppstå.   

Svenskt Vatten (2011a) rekommenderar att man använder en 

avrinningskoefficient på 0,6 – 0,7, vilket resulterar i att 

markbeläggningen kan infiltrera 30 – 40 % av nederbörden. När 

anläggningen är vattenmättad kommer ytavrinningen vara 100 

%, ingen infiltration kommer att ske. 

Figur 73. Genomsläpplig 
markbeläggning med plast armering 
som fyllts med grus. Augustenborg, 
Malmö (2012). 

Figur 14. Genomsläpplig 
markbeläggning av 
cementarmering planterad med 
gräs, Helsingborg (2012). 
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2.5.4 Bevuxna diken 

Bevuxna diken används istället för underjordiska rörsystem där marköversvämning är en del 

i systemet. Genom översvämning och låg lutningsgrad på diket kan vattnet sakta 

transporters nedströms. Dikets optimala lutningsgrad är 2-4%, mindre lutning kan leda till 

damm bildning i diket medan kraftigare lutning ger för hög genomströmmingshastighet, 

detta kan avhjälpas med så kallade check banks.  

Diket skall vara bevuxet i hela sin bredd för att fylla sin funktion. Valet av växter avgörs av 

faktorer som utseendemässig design, önskad reningseffekt, önskad 

genomströmningshastighet och dikets totala kapacitet. Bäst reningseffekt uppnås när 

vattnet strömmar genom växterna, filtrering, vilket betyder att växtligheten måste vara 

högre än maximala vattenståndet, detta i sin tur minskar genomströmmingshastigheten och 

då även den totala kapaciteten för diket (WSUD, kapitel 8, 2005). Ett dike har också 

möjlighet att infiltrera vattnet under uppehållstiden, runt 30 % utav nederbörden som 

transporteras i diket kan infiltrera, en avrinningskoefficient på 0,7 (Rushton, 2001). Vid små 

nederbördsmängder kan dagvattnet fångas upp i diket där det infiltrerar och 

evapotranspireras och inte behöver vidaretransporteras. Vid nederbördsmängder mindre än 

3 cm kan diket signifikant minska den totala volymen och flödet. Vid större 

nederbördsmängder fungerar diket framförallt för transportering av dagvattnet (Davis al et. 

2011).  

Bevuxna diken kan med fördel användas mellan vägbana och fastighetsgräns då det är 

möjligt att anlägga korsningsmöjligheter för trafik genom diket. Inloppet till diket kan 

utformas på olika sätt, antingen som ett distribuerat flöde eller som direkta entrépunkter. 

Vid distribuerat flöde är det viktigt att sedimenten kan ackumulera i buffertzonen innan det 

når själva diket för att undvika sedimentackumulering på omgivande ytor, t.ex. vägbana. 

Detta kan göras genom ett trappsteg från vägbanan ner till en svagt sluttande gräsbevuxen 

Figur 15. Bevuxet dike med 
överfarts möjligheter för boende i 
intilliggande fastigheter. 
Vanåsgatan, Malmö (2012). 

Figur 96. Bevuxet dike med stående 
vatten, damm, vilket blir vid dålig 
lutningsgrad. Augustenborg, 
Malmö (2012). 

Figur 87. Enkelt rör under GC-väg 
som mynnar i bevuxet dike, som en 
direkt entrépunkt. Augustenborg, 
Malmö (2012). 
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yta som sedan övergår till diket. Direkta entrépunkter kan vara rörutmynningar eller uppstå 

där man använt trottoarliknande stenar, ”crebs”, med luckor emellan för att skydda 

dikeskanterna. Vid denna design är det viktigt att förebygga erosion i entrépunkterna, vilket 

kan göras med stenbäddar eller högt vegetationstryck.   

Ett bevuxet dike kräver underhåll för att fungera 

tillfredsställande, största underhållsinsatsen krävs då systemet är 

nytt, innan växterna har hunnit etablera sig. Även framtida 

underhåll av växterna behövs, där växtvalet är avgörande för 

skötselintensiteten. Bortrensning av ackumulerat sediment och 

tillsyn av inloppszonerna är andra områden som kräver frekvent 

tillsyn (WSUD kapitel 8, 2005). 

De beväxta dikena kan med fördel användas som snölagringsplats under vintern, bortledning 

av smältvattnet fungerar bra under vintern med förutsättning att snötäcket inte packas för 

hårt. Under vintern kan dock problem med isbildning vid in- och utlopp och vid vägtrummor 

uppkomma. Dikets infiltrationsförmåga är avsevärt försämrad när marken är frusen och med 

minskad växtlighet på vintern finns också en ökad risk för erosion samt en minskad 

reningseffekt utav dagvattnet (Viklander, 2008). 

2.5.5  Betong diken/öppna kanaler 

Dessa diken/kanaler används för att transportera dagvattnet 

till avsedd plats. De har stor likhet med underjordiska 

rörsystem, skillnaden är att dessa syns ovan mark och används 

framförallt i stadsområden där ytan är begränsad och inga 

bevuxna diken kan anläggas. Det är också ett bra medel att 

använda för att visa vattnets väg genom området (Edvinsson, 

2009). Kanalerna kan vara halvt gömda i marken med endast 

ett galler i ovankant eller helt synliga med öppen vattenspegel. 

Utformningen kan skilja sig betydligt både på bredd och djup 

för att möta avrinningsvolymen för området. I vissa situationer 

kan det vara nödvändigt att anlägga passagemöjligheter över 

diket, detta kan göras med små broar.  

Figur 18. Schematisk bild på hur ett dike med distribuerat tillflöde kan utformas, 
med sedimenterings zon, buffert zon och dike. 

Figur 19. En direkt entrépunkt 
kan utformas på detta sätt, 
Tivoliparken, Kristianstad 
(2012). 

Figur 20. Mindre Cementdike med 
en metallöverbyggnad för ökad 
säkerhet i området. Augustenborg, 
Malmö (2012). 
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I kanalen sker ingen infiltration och uppehållstid för dagvattnet ökar inte, transporten av 

dagvattnet kommer ske likafort och onaturligt som i det underjordiska ledningsnätet. För 

allmänhetens säkerhet kan de större dikena/kanalerna förses med räcke eller vara upphöjda 

från omgivande markområde likt ett trappsteg.   

  

 

2.5.6 Bioretentions dike 

Bioretentions dike, biodiken, används både för rening och i vissa fall framledning av 

dagvatten, retentionsdelen placeras i botten i det bevuxet dike. Biodiket kan installeras i 

hela dikets längd eller i delar utav det. För ett välfungerande system behövs en lutning, i 

dikets längd, på 1-4% för att undvika erosion eller damm bildning i systemet. Tillrinningen av 

dagvattnet kan ske från direkta entrépunkter eller som ett distribuerat flöde (WSUD kapitel 

5, 2005). Vid kraftigare regn är det viktigt att biodiket är sammankopplat med ledningsnätet 

eller att det finns möjlighet för dagvattnet att vidare transporteras till nästkommande ED 

komponent. Biodiken kan fungera som självstående element, under normala regnskurar, då 

infiltrering och vattenlagring i systemet har kapacitet till detta (Edvinnson, 2009). Eftersom 

att bioretentionsdike 

oftast inte används för 

att kontrollera 

dagvattenvolymen utan 

som ett reningssteg är 

det vanligt att förse 

biodiket med ett 

dräneringsrör i botten 

Figur 21. Större cementdike med 
en öppen vattenspegel och 
upphöjd kant, som även inbjuder 
till lek. Augustenborg, Malmö 
(2012). 

Figur 22. Större cementdike med 
upphöjd kant och passage -
möjligheter som försetts med 
räcke, i tätbebyggt område. 
Augustenborg, Malmö (2012). 

Figur 23. Mindre cementdike med 
passagemöjlighet som inte 
skyddats för allmänheten. 
Augustenborg, Malmö (2012). 

Figur 24. Schematisk bild på Bioretentionsdikets uppbyggnad, med sedimenterings 
zoner, buffertzon och retentionsdelen placerad under själva diket (2012). 
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för att det infiltrerade dagvattnet inte skall nå grundvattnet utan transporteras till 

efterföljande reningssteg eller till kommunalt ledningsnät (EPA, 2012b). 

Det är viktigt att utestänga trafik från biodiket då systemets funktion kan förstöras vid 

sammanpressning. Skötslen av ett biodike går till största del ut på att kontrollera flödet till 

och igenom diket, upprensning av ackumulerat sediment och vegetationsskötsel (WSUD 

kapitel 5, 2005). För att underlätta vegetationsskötslen, vilket inte alltid är aktuellt beroende 

på områdets karaktär, bör biodiket vara tillgängligt för maskiner den minsta bottenbredden 

bör inte understiga 0,6 m. Dessutom bör diket vara försedd med en säkerhetsmarginal på 

0,15 m i höjdled för att undvika översvämning (Edvinsson, 2009).   

Retentionsdelen anläggs i botten på diket, med ett normalt djup på 0,55 – 1 meter och en 

bredd på 0,6 - 2 meter. Beroende på vilket filtreringsmaterial som används i retentionsdelen 

samt bredd och djup blir också infiltrationshastigheten olika i diket. Det viktiga är att anpassa 

det eventuella dräneringsröret i botten så att dräneringskapaciteterna överensstämer och 

vatten inte blir stående i retentionsdelen (WSUD, kapitel 5, 2005).  

2.5.7 Infiltrationsplantering/infiltreringsstråk/sedimenterings bassäng 

Avrinningen från omgivningen kan samlas i dessa system som är konstruerade för att öka 

infiltrationshastigheten. Samtidigt samlas dagvattnet på avsedd plats och ger en ökad 

möjlighet till rening/filtrering. Dessa system kan utformas på olika sätt, så som storlek och 

form, så att de passar in i områdets karaktär och design. Man kan beskriva systemet som en 

något nedsänkt rabatt med ett bräddningsutlopp för att undvika översvämning av 

omgivande ytor (Edvinsson, 2009). Även hela eller delar utav parkområden kan användas på 

detta sätt och kallas då regnträdgårdar. Vattnet kan tillåtas stiga upp till 0,5 meter och 

stanna i några dygn på området (Rydberg, 2009).  

 

 

Figur 25. Infiltrations plantering mellan hus och GC-väg. 
Bo 01,Malmö (2012). 

Figur 26. Infiltration plantering med lågt 
vegetationstryck. Bo 01, Malmö (2012). 
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2.5.8 Damm 

Dammar kan designas som naturlika sjöar eller som cementerade bassänger och i varierande 

storlekar. Det vanliga vattendjupet för dessa system är över 1,5 meter och det förekommer 

oftast bara en liten fluktration i vattendjupet. Nyare system kan designas för att öka 

fördröjningsmöjligheten av dagvattnet vilket medför större fluktration av vattennivån. 

(WSUD kapitel 10, 2005).  Man kan skilja på våta och torra dammar, där de våta ständigt är 

vattenfylld och den torra dammen under perioder 

kan vara helt uttorkad. Den torra dammen kan 

också användas som snölagringsplats under 

vintern, risk för översvämning vid 

snösmältningsperioder finns dock (Viklander, al et 

2008). Problemet med dammar kan vara att 

vattenomsättningen inte är tillräckligt hög, 

framförallt under torra och varma perioder, detta 

medför algblomning och negativa hälsoeffekter. 

För att undvika detta rekommenderas 

förbehandling av vattnet, stort vegetationstryck 

och vattenomrörning i systemet. För att dammen 

skall få bra renings- och fördröjningseffekt är det viktigt med en fungerande design så att 

hela dammens yta används både i vattenytan och på 

botten. Likaså är det viktigt med bra design för att 

tillgodose allmän säkerhet (WSUD kapitel 10, 2005) 

Reningseffekten är också sammanhängande med 

temperaturen som styr kemiska-, biologiska- och 

fysikaliska processer i dammen, men även 

artsammansättningen, vattnets densitet och isbildningen 

styr reningsgraden. Vid is på dammen finns det risk för 

skiktning i vattnet, sämre omrörning, och minskad mängd 

löst syre i vattnet, vilket ger sämre förhållande för djur 

och växter (Viklander al et 2008).  Skötslen av dammen är 

sammankopplat med att kontrollera flödet genom och till 

dammen, avlägsna ackumulerat sediment och underhålla 

vegetationen (WSUD kapitel 10, 2005).    

2.5.9 Växter 

Växter och då framförallt träd spelar en viktig roll för ekologiskdagvattenhantering. Förutom 

att ta upp näringsämnen och föroreningar skuggar kronorna vattenytor och förhindrar att 

alger och bakterier får en snabb tillväxt i systemet. Samtidigt tar kronorna hand om stora 

mängder nederbörd genom avdunstning, nederbörden når aldrig markytan (Edvinsson, 

2009). 

Figur 27. Mindre cementerad damm med högt 
vegetation tryck och vattenomrörning då den stora 
stenen på bilden försetts med en mindre fontän. 
Skötsel sker här med håv. Bo 01, Malmö (2012). 

Figur 28. Naturliknande damm i 
tätbebyggt område. Augustenborg, 
Malmö (2012). 
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2.5.10 Konkava trafikhinder 

För att kunna styra och leda vatten över vägar kan 

konkava trafikhinder anläggas. Dessa kan beskrivas som 

omvända gupp. I svackan som bildas kan vattnet rinna 

samtidigt som fordonen måste sänka hastigheten, vilket 

skapar en tryggare trafikmiljö (Stahre, 2008).  

2.5.11 Avrinningsrännor 

För att transportera dagvattnet till de olika 

systemdelarna kan olika rännsystem användas. Från 

byggnadernas stuprör kan vattnet ledas i öppen 

ränndalsplattor som förhindrar infiltrering invid 

husgrunden. Ränndalen kan fortsätta vara tät för att 

undvika infiltrering, och bara transportera dagvattnet 

bort från området eller öppet sluta på gräsmattor för 

infiltrering där. Ränndalar kan också ansluta till 

stenbelagda diken, av t.ex. gatsten, så kallade 

svackdiken. Detta förhindrar erosion men ökar 

infiltreringen.  På detta sätt kan dagvattnet både 

infiltreras och ledas vidare (Lönngren, 2001).  

2.6 Ett fungerande system 

2.6.1 Dimensionering 

För att ett ekologiskt dagvattensystem skall fungera är det viktigt att dimensionera det rätt. 

Om systemet anläggs med för stor kapacitet kan det få som följd att delar utav systemet står 

helt outnyttjat och inte används optimalt (Lönngren, 2001). Likaså är det viktigt att systemet 

klarar av stor och kraftig nederbörd för att det inte skall uppstå erosion, översvämningar och 

förstörelse av och i systemet. För att kunna dimensionera rätt används intensitet-

varaktighetskurvor som rekommenderas för Svenska förhållande. Genom användandet av 

nederbördsstatistik från olika orter under långa tidsperioder har man med matematiska 

formler kunnat skapa kurvor för intensitet-varaktighet av nederbörd. Genom användandet 

av dessa kan dimensionering av dagvattensystem ske, dock bör nämnas att lokal 

nederbördsstatistik för orten ofta finns att tillgå (Svenskt Vatten, 2011). Man dimensionera 

för regn med olika årsreceptioner, så som 10-, 50- och 100 år. Med detta menas att man 

förväntar sig att regnet återkommer med dessa tidsintervall. Varaktigheten är tiden som 

regnet håller i sig. Kort varaktighet, 5-10 minuter, ger en koncentrerad nederbörd, allt 

kommer inom en kort tidsram. Längre varaktighet sprider ut nederbördsvolymen över ett 

större tidsintervall. Hässleholms Vatten AB dimensionerar sina dagvattensystem på ett 10-

årigt regn med en varaktighet på 10 minuter, vilket enligt kurvan ger en regnintensitet på 

Figur 29. Konkava trafikhinder kan 
användas för vattentransport och för en 
säkrare närmiljö. Vanåsgatan, Malmö 
(2012). 

Figur 30. Avrinningsrännor av två olika 
storlekar och utseende. Bo 01, Malmö 
(2012). 
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230 l/s, ha (Lindgren, 2012). Kvarteret Limkokaren/Oden kommer att få ett system som är 

dimensionerat på en högre intensitet och längre varaktighet. För de systemdelar där det 

kommer att krävas stor kapacitet kommer dimensionering göras för ett 100-årigt regn med 

en varaktighet på 10 minuter vilket enligt kurvan ger en regnintensitet på 500 l/s, ha. Detta 

för att kunna möta kravet på avrinningsvolymen, 1,0 l/s, ha.  

När dimensionering sker beräknar man att hela ytavrinningen kommer genom systemet som 

en plugg. Detta sker inte, utan ytavrinningen från området har olika lång transportsträcka 

fram till ED systemet och tillförs diket över hela dess längd, om inte direkta entrépunkter 

används (Lacoursière, 2012).  

 

 

 

 

 

Figur31. Intensitet- varaktighets kurva för olika återkomsttider, för Svenska förhållander. Presenterad av Svensk Vatten (2011). 
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2.6.2 Avrinningskoefficient  

För att dimensionera ett system behövs förutom regnintensiteten även tillgång till 

avrinningskoefficienten för området. Detta är ett mått på hur stor del utav nederbörden som 

kommer transporteras till dagvattensystemet. En viss del utav nederbörden kommer att 

försvinna genom avdunstning, infiltration, absorption av växter eller genom magasinering i 

markytans ojämnheter. Avrinningsvolymen från ett område avgörs av exploateringsgraden, 

den totala hårdgjorda ytan, områdets lutning och regnintensiteten. Olika ytmaterial har olika 

möjlighet till infiltrering och därför olika koefficienter, för att få områdets genomsnittliga 

avrinningskoefficient sammanvägs dessa. Nedan visas en tabell med avrinningskoefficienter 

som gäller för dimensionerande intensiteter och i måttlig lutning (Svenskt Vatten, 2004). 

 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika ytmaterial använda i projektet (2012). 

Typ av yta Avrinningskoefficient Källor 

Betong och asfaltyta 0,8 Svenskt Vatten (2004) 

Grönt, extensivt, tak 0,55 Mentens et al. (2005) 

Stensatt yta med grusfog 0,7 Svenskt Vatten (2004) 

Grusad gång 0,2 Svenskt Vatten (2004) 

Park med rik vegetation 0,1 Svenskt Vatten (2004) 

Gräsyta 0 - 0,1 Svenskt Vatten (2004) 

Genomsläpplig ytbeläggning och asfalt 0,6 -0,7 Svenskt Vatten (2011a) 

Bevuxet dike 0,7 Rushton, (2001) 

 

2.6.3 Att välja Mannings n 

Vid beräkning av olika systemdelar kan man använda sig av Mannings ekvation 

där ett kritiskt skede är att välja Mannings n, bokstäverna definieras under rubriken 

beräkningar.  

  
 

 
(                ) 

 

N varierar med flödesdjupet, kanalens/dikets dimension och vilken vegetations typ som finns 

i kanalen/diket och är ett mått på trögheten i systemet. Det är rekommenderat att använda 

ett värde mellan 0,15 – 0,4 för flödesdjup grundare än vegetationen, om vattnet rinner 

igenom växterna, och ett värde på cirka 0,03 om flödesdjupet är högre än vegetationen, om 

vattnet rinner ovanför växterna (WSUD, sid 57-58, 2005). 

För bevuxna diken med högre vegetation än maximala vattennivån har Mannings n valts till 

0,25.  
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För de cementerade diken som används har Mannings n valts till 0,012 utifrån den 

sammanställning American Concrete Association gjorde 2012 av olika rörmaterial och deras 

tröghet beroende på användningsområde, deras rekommendation var 0,012 för cementrör 

för dagvattenhantering. 

2.6.4 Vattnets flödeshastighet 

Kontroll av flödeshastigheten i systemet skall göras så att inte vegetationen skadas och att 

det inte föreligger risk för allmänheten att svepas med i vattenmassorna. Detta görs genom 

att kontrollera flödet över vegetationen i systemet. Med hjälp av Mannings ekvation, som 

beräkna medelhastigheten i systemdelen, (Q), kan detta göras.  

Kontroll av vegetationssäkerhet görs med ekvationen       där V maximalt får vara: 

 0,5 m/s för flöden designade för minde flöden  

 1,0 m/s för flöden designade för större flöden, upp till Q100.  

Vidare kontrolleras den allmänna säkerheten för systemdelen med ekvationen 

                      (WSUD, sid 61, 2005).  

2.6.5 Allmän säkerhet 

Allmänhetens säkerhet är viktig att tänka på då ett ekologiskt dagvattensystem ofta finns 

nära människors vardag. Det skall vara säkert att bo i området, både för djur, barn och 

vuxna. Genom att anlägga dammar och diken med svagt sluttande sidor tar det lång tid 

innan t.ex. barn kommer ut på djupare vatten. Dikena har oftast lägre vatten nivå i systemet 

och kan uppskattas av äldre barn som ett lekställe. Betongdikena kan förses med lägre staket 

då deras kanter oftast är tvära och ligga gömda i marknivå eller kan kanterna höjas från 

marknivån likt ett trappsteg. På så sätt hindras gående och cyklister att komma ner i diket 

samtidigt som det blir ett hinder för mindre barn att ta sig över innan de når diket. Likaså 

kan staket ordnas i närheten av djupare vattensamlingar (Lacoursiére, 2012). 

Algtillväxt kan skapa obehag för allmänheten och för att undvika detta är det viktigt med bra 

vattenomsättning och god rörelse på vattnet. Detta kan uppnås med fontäner och bra 

utformning på systemdelen så att allt vatten kommer med i rörelsen. Viktigt är att 

kontrollera vattenomsättningen vid varmare väderlek med mindre nederbörds mängder 

(WSUD, kapitel 10, 2005).  

Alla dagvattenkomponenter kan kontrolleras för den mänskliga säkerheten utifrån den risk 

det finns att svepas med i vattenmassorna, se under rubriken ovan ”vattens flödeshastighet” 

(WSUD, sid 61, 2005) Det kan även antas att vid mycket kraftig nederbörd är de flesta 

människor inte ute utan befinner sig inomhus vilket minskar sannolikheten att fara skall 

uppstå, den kan dock inte helt uteslutas (Lacoursiére, 2012). 
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2.7 Områdesbeskrivning 

2.7.1 Hässleholm och kvarteret Limkokaren/Oden 

Den 100-åriga staden Hässleholm ligger i hjärtat av Göingebyggden, i nordöstra Skåne. 

Staden växte upp runt järnvägsknutpunkten redan under 1800- talet men blev stad först 

1914. Bebyggelsen var då lokaliserad öster om järnvägsspåret medan industriområden växte 

upp på västra sidan där även kvarteret Limkokaren/Oden är placerat. Idag är Hässleholm en 

av Skånes mest expansiva städer (Korán, 2010) med en befolkningsmängd på 18 600 

invånare i tätorten (Statistiska centralbyrån, 2012). 

Kvarteret Limkokaren har under de senast 150 åren används för olika verksamheter. Det var 

i slutet av 1800-talet som ett limkokeri etablerades på fastigheten, där av fick kvarteret sitt 

namn. Limkokeriet drevs fram till 1923 då en bilmekaniker övertog kvarteret och drev 

verkstadsarbete. På 50-talet hade företaget Lantbruksmaskiner sin verksamhet här och i 

början av 1970-talet fanns en träterminal inom området med träimpregnering inom sin 

verksamhet (Nilsson, 2006). Idag ligger kvarteret i centrala Hässleholm strax utanför 

stadskärnan med mycket bra tillgång till både natur och kommunikationer. Under 2008 bad 

Finja Prefab AB om detaljplaneläggning av området. Tanken är att området skall bebyggas 

och förtätas, med i huvudsak bostäder, en- och flerfamiljshus, men även förutsättningar för 

verksamheter i form av kontor, handel och/eller centrumfunktioner skall skapas. Plan 

området är på cirka 20 000 m2 och gränsar i söder till Viaduktgatan, i nordost mot Finjagatan 

och i väster mot Vankivavägen.  

Figur 32. Karta över kvarteret, de befintliga villorna skall bevaras medan radhus och 
flerfamiljshus skall byggas (Berg et al, 2010). 
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Området är kuperat och mycket av vattentransporten kommer att kunna ske med det 

naturliga fallet. Behov att styra och till viss del leda vattnet kommer ändå att finnas inom 

området.  

I dagsläget (2012) används området för bostäder och parkering där viss del är obebyggd och 

oanvänd, stora nivåskillnader finns i området. I kvarteret finns tre äldre byggnader som skall 

bevaras då de anses vara viktiga stadsbyggnadselement. Marken inom kvarteret har 

undersökts och sanering har genomförts där behov fanns, föroreninger på mer än tre meters 

djup har fått ligga kvar. Inom området finns mycket vegetation, både äldre och yngre, av god 

kvalitet som bör sparas i så stor utsträckning som möjligt. Området kan sammankopplas med 

det befintliga vatten-, avlopps- och dagvattensystemet som i delar utav området kommer att 

byggas ut. Hässleholms Vatten AB har dock ställt som krav att dagvattenavrinningen från 

området inte får överstiga en liter per sekund och hektar. Inga krav på dagvattenrening finns 

för området (Berg et al, 2011).  

Planområdet kan delas upp i 3 delar, beroende på framtida byggnaders utseende/funktion.  

 Område A kommer bebyggas med 8 friliggande hus i tre våningar med carport/garage 

som sammankopplar husen och ett separat förråd till vartdera huset. 

 Område B kommer bebyggas med 14 radhus i tre våningar med carport samt ett 

mindre förråd till vartdera huset. 

 Område C kommer bebyggas med två loftgångshus, ett 3-vånings och ett 7-

våningshus. Här skall finnas lägenheter, kontor och butikslokaler.   

 

Figur 33. Översikt på områdets uppbyggnad med de tre områdena utmarkerade (Berg et al, 2010). 
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3. Beräkningar  

Nedan redovisas ett exempel på beräkning av avrinningsvolymen för ett utav kvarterets 

delområden, för fullständiga beräkningar för hela områdets ytavrinning se bilaga 1.  Nedan 

redovisas även beräkning utav en delkomponents kapacitet, ett bioretentionsdike. Denna 

delkomponent har presenterats för att visa hur beräkning av dikeskapacitet görs samt hur 

retentionsdelens infiltrationskapacitet har beräknas. För dike utan retentionsdel beräknas 

bara dikeskapacitet på samma sätt som för bioretentionsdiket, men ingen 

infiltrationskapacitet. För att kontrollera att diket är säkert, både för allmänheten och för 

dess hållbarhet kontrolleras flödeshastigheten i diket. För fullständiga beräkningar utav alla 

systemdelarna i kvarteret se bilaga 2. 

3.1 Beräkningar avrinningsvolym från området  

 Beräkning av avrinningskoefficient, ⱷ, enligt  

  ⱷ = (ⱷ1 x A1 + ⱷ2 x A2 + ⱷ3 x A3….) / Atotal 

 Avrinningskoefficienter för olika ytmaterial som används har presenterats i tabell 2. 

 Beräkning avrinningen från området enligt Q = ⱷ x I x A 

Q = Flödet (l/s) 

ⱷ = Avrinningskoefficienten  

I = Regnintensiteten (l/s,ha), 10 år 10 min = 230 l/s, ha. samt 100 år 10 min = 500 l/s, ha.   

A = Avrinningsarean (ha) 

 

3.1.1 Ytavrinning från område A 

Total yta: 2610 m2 

Gröna tak:  Bostadshus 20 m2 x 8st = 160 m2 

 Garage/carport 16,5m2 x 8st = 132 m2 

 Förråd 15 m2 x 8st = 120 m2 

Övrigt tak: 48 m2 x 8 = 384 m2 – 160 m2 (grönt tak bostadshus) = 224 m2 

Uppställningsplats fordon: 17,5m2 x 8st = 140 m2 

Grusad stig/cykelstig: 38 m x 1,5 m = 57m2 
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Tomterna är uppdelade i två delar där avrinningen mot gatan kommer innehålla 

dagvattenavrinning från tomtens framsida och från uppställningsplatsen för fordon samt en 

del utav den grusade gången/cykelstigen. Avrinningen från bostadshus, förråd och 

carport/garage kommer att ske mot tomtens baksida. Även tomt avrinningen (baksida) och 

avrinningen från en del utav gången/cykelstigen kommer att ske mot baksidan.  

  

Framsida för 8 tomter  

Total tomt area: 810 m2 = 0,081 ha 

Uppställningsplats fordon: 140 m2 

Grusad gång/cykelstig: 1,5 m x 7 m = 10,5 m2 

”Gräs”: 810 m2 – 140 m2 – 10,5 m2= 659,5 m2 

ⱷ = (0,1 x 659,5m2 + 0,8 x 140 m2 + 0,2 x 10,5m2)/810 m2 = 0,22 

Q10 = 0,22 x 230l/s, ha x 0,081ha = 4,1 l/s 

Q100 = 0,22 x 500l/s, ha x 0,081ha = 8,9 l/s 

 

Baksida för 8 tomter 

Total tomt area: 1800 m2 = 0,18 ha 

Grönt tak: 412 m2 

Övrigt tak: 224 m2  

Grusad gång/cykelstig: 1,5 m x 31 m = 46,5 m2 

”Gräs”: 1800 m2 – 412m2 – 224m2 – 46,5 m2 = 1117,5m2 

ⱷ = (0,1 x 1117,5 m2 + 0,2 x 46,5 m2 + 0,55 x 412 m2 + 0,9 x 224 m2) / 1800 m2 =  0,31 

Q10 = 0,31 x 230l/s, ha x 0,18ha = 12,8 l/s 

Q100 = 0,31 x 500l/s, ha x 0,18ha = 27,9 l/s 

 

 

 



31 
 

3.1.2 Beräknad totalavrinning från hela området. 

Q10 173 l/s 

Q100 376 l/s 

 

3.2 Beräkning av delkomponenternas storlek och kapacitet.  

Area:   A = (b + z x y) x y  

  A = arean, dikets tvärgenomsnitt (m2) 

  b = bottenlängden (m) 

  z = sidolutningen  

  y = djupet (m) 

Våt parameter:  P = b + 2y √1 + z2 

P = den våta längden i ett tvärgenomsnitt som är i kontakt med 

vatten (m) 

  b = bottenbredden (m)  

  y = djupet (m) 

  z = sidolutningen 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = variabel beroende av arean och den våta parametern (m) 

  A = area (m2) 

  P = Våt parameter (m) 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = flödet (l/s) 

  n = variabel beroende av trögheten i systemet 

  A = area (m2) 

  R = variabel beroende av arean och den våta parametern (m) 

  S = dikets lutning i längdriktningen (%) 
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Darcys ekvation: Qmax infiltration = k x L x W x ((hmax+d)/ d)  

Qmax infiltation = maximala infiltreringen (m3/s) 

k = jordlagrets hydrauliska konduktivitet (m/s) 

L = Längden på bioretentionszonen (m) 

W = bredden på dikets botten (m) 

hmax = djup på eventuellt stående vatten i diket(m) 

d = djupet på filtreringsmaterialet (m) 

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = flödeshastigheten (m/s) 

  Q = flödet (m3/s) 

  A = area (m2)  

Flödeshastighet, säkerhet: V x y ‹ 0,4 m2/s 

  V = flödeshastigheten (m/s) 

  y = djupet (m) 

 

3.2.1 Bioretentionsdike vid parkering 

Mottar avrinning från parkering och Finjagatan del 3 

Parkering   Q10 = 9,0 l/s  Q100 = 19,5 l/s 

Finjagatan   Q10 = 16,3 l/s  Q100 = 35,4 l/s 

Totalt  Q10 = 25,3 l/s  Q100 = 53,1 l/s 

 

Area:   A = (b + z x y) x y  

  A = (0,7m + 3 x 0,2m) x 0,2m 

  A = 0,26 m2 
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Våt parameter:  P = b + 2y √1 + z2 

  P = 0,7m + 2 x 0,2m x √1+ 32 

  P = 1,96 m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,26m2 /1,96m 

  R = 0,133 m 

Mannings ekvation: Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,25 x 0,26m2 x 0,133m2/3 x 0,021/2  

  Q = 0,038 m3/s = 38 l/s 

Biodiket klara av att hantera 38 l/s vilket är något mindre än det som förväntas komma med 

ett Q100. Genom att utforma diket med en högre kant mot parkeringen kan avrinningen från 

bioretentionsdiket vid kraftigt regn tillåtas översvämma kanten mot parken och flöda ut på 

grönytan. Denna grönyta sluttar svagt ner mot dammen i parken. 

I botten på diket kommer själva bioretentionsdelen att finnas. För ett fungerande system 

krävs att infiltrationen i bioretentionsdelen fungerar samt att dräneringen är 

tillfredsställande jämtemot infiltreringen för att undvika översvämning. Med Darcys ekvation 

kan den maximala infiltreringen beräknas. 

Qmax infiltration = k x W x L x ((hmax+d)/ d)  

Här antas att filtreringsmaterialet är en sandig lerjord med hydraulisk konduktivitet på 180 

mm/hr = 5 x 10-5 

Qmax infiltration = (5 x10-5) x 0,7m x 33m x ((0,02m + 0,5m)/0,5m) 

Qmax infiltration = 0,0012 m3/s = 1,2 l/s 

Det kommer inte placeras något dräneringsrör i botten utan detta vatten tillåts infiltrera till 

grundvattnet.  

För att kontrollera att diket inte förstörs under ett kraftigt regn ska flödeshastigheten 

kontrolleras.  

 Q10 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 0,5 m/s. 

 Q100 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 1,0 m/s. 

För detta behövs beräkning av det aktuella djupet vid ett Q10 resp. Q100. 
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Vid X meters djup är flödet 0,0253 m3/s (Q10) 

Vid X meters djup är flödet 0,038 m3/s (Q100) 

Genom att testa olika djup kommer man fram till detta flöde. 

För Q10. 

Test vid 16,3 cm = 0,163 m 

Area:  A= (0,7m + 3 x 0,163m) x 0,163m 

  A = 0,194m2 

Våt parameter: P = 0,7m + 2 x 0,163m x √1+32 

  P = 1,73 m 

Ration metod:  R=A/P 

  R= 0,194m2 /1,73m 

  R= 0,112m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,194m2 x 0,112m2/3 x 0,021/2 

  Q = 0,0255 m3/s = 25,5 l/s ≈25,3 l/s 

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,0255l/s /0,194m2 = 0,13 m/s →OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,13m/s x 0,163m = 0,021m2/s →OK 

För Q100. 

Samma som maximala flödet i diket, beräkning se ovan 

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,038 m3/s  /0,26m2 = 0,146 m/s → OK  

Flödeshastighet, säkerhet  V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,146m/s x 0,2m = 0,029m2/s → OK 

 



35 
 

4. Resultat 

4.1 Ytavrinningen från kvarteret Limkokaren/Oden. 

För att kunna beräkna ytavrinningen till de olika delkomponenterna och därefter designa 

deras storlek har kvarteret Limkokaren/Oden delats upp i tre byggnadsområden, som 

nämnts tidigare, samt fyra delområden som innefattar de befintliga byggnaderna och 

vägarna inom detaljplaneområdet. Inom varje delområde har areaberäkningar av olika 

ytmaterial gjorts utifrån den situationskarta som finns presenterad för området. För att veta 

hur ytvattnet kommer transporteras har topografin i området studerats. När området 

bebyggs kommer det finnas vissa möjligheter till omformning av topografin och detta har 

utnyttjats för att kunna leda vattnet till önskat område. Exempel på detta är att hustomterna 

kommer att svagt luta från husen vilket gör att nederbörden kan styras till avsedd plats. 

Nedan visas situationskartan över området där de blå pilarna visar i vilken riktning 

ytavrinningen kommer att ske och de röda linjerna avskiljer olika avrinningsområden som 

framtagits för området. 

Figur 34. Illustrationen från detaljplanen har kompletterats med blåa pilar som visar i vilken riktning dagvattnet 
kommer avrinna. De röda linjerna visar gränserna mellan de olika avrinningsdelarna som framtagits för området. 
Bearbetad från Berg et al (2010). 
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Den totala ytavrinningen från området efter bebyggelse och med de förutsättningar som 

föreslås för området, under rubriken Ekologisk dagvattenhantering för kvarteret 

Limkokaren/Oden, är för ett Q10 respektive Q100 regn 173 l/s respektive 376 l/s. För 

fullständiga uträkningar se bilaga 1. Detta bör ställas mot den maximala avrinningsvolymen 

som får ske från området på 1 l/s, ha vilket resulterar i 2 l/s då området är 2 hektar stort.   

4.2 Ekologisk dagvattenhantering för kvarteret Limkokaren/Oden 

För varje bostads- och vägområde kommer det presenteras en lösning på 

dagvattenhanteringen, hur transporten kommer att ske och vart, vilka systemdelar som 

används och hur de ska sammankopplas. De siffror på avrinningsvolymen som presenteras 

representerar den avrinningsvolym som kommer med ett 100-årigt regn med varaktighet på 

10 minuter, (Q100), om inget annat anges. Detta för att ED-systemet skall klara av att hantera 

denna mängd dagvatten. 

4.2.1 Område A 

Här kommer 8 fristående villor uppföras, dessa skall ha vardera ett garage/carport samt ett 

friliggande förråd. Husen kommer att ha två våningar med en takterras på delar utav andra 

våningen. Framför garage/carport 

kommer det finnas uppställningsplats 

för ytterligare ett fordon. Den 

genomsnittliga tomtarean är på 280m2, 

det förmodas att större delen utav 

denna kommer att utgöras av 

gräsmatta/rabatt men även bebyggas 

med altan eller liknande. Det 

friliggande förrådet är placerat i 

tomtens bakkant som angränsar till ett 

uppvuxet parkliknande dike. Genom 

att anlägga trädgårdarna så att de svagt sluttar ut från byggnaderna kan dagvattnet från 

grönytorna sakta transporteras till avsedd plats utan att först samlas upp och transporteras i 

ränndalar.  

 Taken på förråd, garage och hus, där det inte är takterras, kommer att förses med 

extensivt gröna tak. Dräneringsvattnet ska ledas mot diket på baksidan i ränndalar. 

 Uppställningsplatsen för fordon på tomten kommer att beläggas med asfalt och svagt 

luta ut mot gatan. Ytbeläggning av asfalt är vald med tanke på att så lite partiklar, 

grus och småsten, som möjligt skall transporteras i dagvattensystemet och på så sätt 

kan skötselgraden för efterföljande systemdel minskas. 

 

Figur 35. Illustration på delar utav området där delområde A är 
markerat. Omarbetat från Berg et al (2010). 
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Område A har delats i två delar för att beräkna avrinningsvolymen, framsida och baksida. 

 Framsidorna; med uppställningsplats för fordon och tomt samt en grusad gång- 

cykelväg har en avrinnings volym på 8,9 l/s. Detta kommer fritt flyta över vägbanan 

mot Limkokareparken. 

 Baksidorna; med förråd, garage, hus och trädgård samt en grusad gång- och cykelväg 

har en avrinningsvolym på 27,9 l/s. Avrinningen från byggnaderna har valts att 

dräneras mot baksidan för att hanteringsvolymen inne i Limkokareparken inte skall 

bli för stor.    

4.2.2 Område B 

Här kommer 14 radhus att uppföras i tre grupper, två utav gruppernas baksidor kommer att 

angränsa till Finjagatan och en grupps baksida kommer att angränsa till de redan befintliga 

husen i kvarteret. Varje radhus kommer att ha ett vidbyggt förråd och en fristående carport 

dock ingen övrig uppställningsplats till fordon på tomten. Husen kommer byggas i två 

våningar där delar utav andra våningen är takterras. Tomterna är på cirka 160m2, bortsett 

från hörntomterna som kommer vara större. Det förutsetts att tomterna kommer vara 

bevuxna med gräsmatta/rabatter 

men där en del av tomten 

kommer att bebyggas med 

uteplats. Dessutom kommer 

tomterna anläggas så att de 

sluttar ut från byggnaderna. 

Radhusen som gränsar mot 

Finjagatan kommer vara belägna 

omkring 1,5 meter högre än 

gatuplanet på Finjagatan. Den 

mur som upprätthåller 

nivåskillnaden skall bevaras.  

 Taken på förråd, garage och hus, där det inte är takterras, kommer att förses med 

extensivt gröna tak.  

Område B har delats in i två delområden för att kunna beräkna avrinningsvolymen. Dessa 

delområden har dessutom delats in i fram- och baksida.  

Delområde B1 

 Framsida; med hus, carport och tomt har en avrinningsvolym på 13,7 l/s. Leds i 

ränndalar mot Limkokaregatan för att där fritt flöda över vägbanan. 

 Baksidan; med förråd och tomt har en avrinningsvolym på 2,4 l/s. Får fritt flöda över 

tomten ner mot de befintliga villorna. 

Figur 36. Illustration på delar utav området med delområde B1 och B2 
markerat. Omarbetat från Berg et al (2010). 
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Delområde B2  

 Framsida; med hus, carport, förråd och tomt samt en grusad gångväg har en 

avrinningsvolym på 24,6 l/s. Leds i ränndalar mot Limkokaregatan för att där fritt 

flöda över vägbanan.  

 Baksida; med tomt och grusad gångväg har en avrinningsvolym på 0,7 l/s. får fritt 

flöda över tomten mot Finjagatan.  

4.2.3 Område C 

Här kommer uppföras flerbostadshus i en hög del och en låg del, dessa kommer vara 

sammanbyggda. Den låga delen kommer att vara ett trevåningsloftgångshus medan den 

höga delen kommer uppföras som två sjuvånings loftgångshus. Här kommer att finnas 38 

lägenheter i varierande storlek men även lokaler för restaurang/café, kontor och butiker. 

Byggnadens låga del är placerade utmed Viaduktgatan i direkt anslutning till trottoaren. Den 

höga delen är placerad i kornsingen mellan Viaduktgatan och Finjagatan där det mitt framför 

byggnaden kommer att finnas en stor 

yta, torg, för servering och rekreation.  

För trivsamheten kan det uppföras sol-

/regnskydd som anordnas som 

uppochner vända paraply. Detta ger 

möjlighet att samla upp nederbörden i 

mitten för att sedan transporteras 

vidare i ränndalar. På torget anläggs en 

damm för att hantera dagvattnet från 

angränsande områden och från torget 

som sluttar svagt mot dammen. I 

området ingår även en parkeringsplats 

om cirka 650 m2 och ett grönområde, 

park, bakom flerbostadshusen med en 

area på omkring 1500 m2. 

 Hela takytan beläggs med 

extensivt grönt tak, dock finns möjlighet att utföra ett intensivt grönt tak på delar 

utav byggnaden. 

 Torget förses med cement/sten plattor, dels för ökad infiltration men även för att 

skapa en behaglig ytbeläggning som är gångvänlig och lättskött.  

 Parkeringen kommer att anläggas med genomsläpplig asfalt för ökad infiltration. 

Parkeringsytan kommer vara svagt lutande in mot parken. 

 Parken är gräsbevuxen med inslag av träd och buskar samt grusad gång-och cykelväg.  

 

Figur 37. Illustration där delområde C är markerat. Omarbetad från 
Berg et al (2010). 
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Område C har delats i fyra delar 

 Byggnader; alla tre delarna utav byggnaden har tillsammans en avrinningsvolym på 

23,1 l/s. Leds mot byggnadens baksida för att fritt flöda över grönytan.  

 Torg; har en avrinningsvolym på 10,5 l/s. Leds antingen i ränndalar eller får fritt flöda 

ner mot dammen. 

 Parkeringen; har en avrinningsvolym på 19,5 l/s. Får fritt flöda över ytan. 

 Park; har en totalavrinning på 8 l/s, får fritt flöda över marken. 

4.2.4 Limkokaregatan, gårdsgata. 

Limkokaregatan är i dagsläget mycket smal och kan mer 

liknas vid en gång- och cykelväg, den sluttar kraftigt ner 

mot Viaduktgatan och något mot Finjagatan. För att minska 

den hårgjorda ytan inom området behåller gatan sitt 

utseende, detta uppfyllas genom en enkelriktad gata. 

Ytbeläggningen kommer vara vanlig asfalt som anläggas så 

att vattnet transporteras ut till vägsidorna. Längs med hela 

gatans längd kommer det finnas små svackdiken klädda 

med gatsten för att transportera vattnet på och till avsedd 

plats. Ena sidan utav gatan kommer även att ha en trottoar 

som kommer beläggas med marksten och luta in mot 

svackdiket.  

Nästan halvvägs på Limkokaregatan kommer det finnas en 

V-formad gårdsgata, även denna kommer kunna hållas smal 

med enkelriktning eller växelvis körning. Denna vägdel 

kommer vara utformad så att de stenbelagda svackdikena 

lokaliseras på samma sida som trottoaren och slätats ut för 

att kunna användas som tillfällig parkering-/mötesplats.  

 

 

 

Figur 38. Limkokaregatan innan 
ombyggnad utav området. Smal och 
kraftigt lutande med tät vegetation på 
båda sidorna, Hässleholm (2012). 

Figur 39. Schematisk bild på Limkokaregatans utseende. Vägbanan är 
svagt konvext med ett svackdike på vardera sidan, samt trottoar på den 
ena. 

Figur 40. Svackdike med marksten och 
grusfog. Svågertorp, Malmö (2012). 
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Limkokaregatan har delats in i 7 delar, där del A börjar i korsningen med Viaduktgatan, del E 

ansluter till Finjagatan här emellan följer de andra delarna i bokstavsordning. Del F och G är 

den V-formade instickaren på Limkokaregatan: 

 Del A; avrinningsvolym på 5,3 l/s. Flödar fritt eller i svackdikena ner mot Viaduktgatan 

för omhändertagning där. 

 Del B; avrinningsvolym på 2,0 l/s. Flödar fritt eller i svackdikena ner mot Viaduktgatan 

men leds i ränndal från vägbanan till bevuxet dike. 

 Del C; avrinningsvolym på 1,5 l/s. Flödar fritt eller i svackdikena in mot 

Limkokareparken.  

 Del D; avrinningsvolym på 5,3 l/s. Flödar fritt eller i svackdikena in mot 

Limkokareparken. 

 Del E; avrinningsvolym på 3,8 l/s. Flödar fritt eller i svackdikena ut mot Finjagatan för 

omhändertagning där. 

 Del F: avrinningsvolym på 7,6 l/s. Flödar fritt över vägbanan in mot Limkokareparken. 

 Del G; avrinningsvolym på 7,6 l/s. Flödar fritt över vägbanan in mot Limkokareparken. 

Inom området kommer det anläggas konkava trafikhinder som kommer att vara placerade så 

att dräneringsvattnet från svackdikena kan ta sig över vägen på ett ordnat sätt och dessutom 

transporteras till anlagda inlopp i de bevuxna dikena. Samtidigt skapas en säkrare trafikmiljö 

inom området.   

4.2.5 Limkokareparken 

Inne i V-formningen av Limkokaregatan kommer det anläggas en park med lekplats och 

grönyta. Här kommer två bevuxna diken anläggas för att omhänderta dagvattnet från de 

angränsande bostäderna, tomterna och vägen. Parken kommer att anläggas något lägre än 

omkringliggande gata för att möjliggöra översvämning i parken utan att det påverkar 

omgivningen. 

 Dike A mottar avrinning från Limkokaregatan del C, D och G samt från framsidorna av 

delar utav område A och hela framsidesområdet för B1. Totalvolym från angränsande 

områden blir 32,5 l/s. 

 Dike B mottar en avrinning från Limkokaregatan del F och från framsidan av område 

B2. Totalvolym från angränsande områden blir 32,2 l/s. 

Figur 41. Schematisk bild på Limkokaregatans utformning i den V-formade delen. 
Med utslätade svackdiken placerade på samma sida som trottoaren för att 
kunna användas som mötesplats/tillfällig parkering. 
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Eftersom att de båda dikena i stort skall 

hantera samma volym dagvatten 

kommer de att utformas på samma sätt 

med en bottenbredd på 0,5 meter en 

maximal vattennivå på 0,2 meter och en 

lutning i dikets längd på 2 % vilket ger en 

maximal kapacitet på 46 l/s vilket är betydligt mer än vad som väntas med Q100  

Från dikena kommer vattnet ledas i rör under vägen och ner mot naturdammen i parken i 

område C. Den maximala avrinningshastigheten från dikena till naturdammen har 

begränsats till 5 l/s. Detta medför att vattnet i 

dikena kan infiltrera i marken och att en 

utjämning av flödet för området sker. Det 

finns också möjlighet att låta översvämma 

hela Limkokareparken och på så sätt utesluta 

avrinningen till naturdammen vilket avgörs av 

viljan att ha stående vatten i parken och vilken 

tid som är tillgänglig för infiltrering. Den 

schematiska översiktsbilden visar hur 

dagvattnet flödar till diket från omgivande 

area, de blå pilarna, samt hur dikena i parken 

är placerade och deras flödesriktning. De 

bruna fälten på bilden illustrerar svackdikena 

utmed gatan.  

 

4.2.6 Dike mellan Limkokareparken och naturdamm 

Från Limkokareparken kommer dagvatten att ledas under 

gatan och mynna i den branta sluttningen ner mot 

naturdammen, flödet kommer maximalt vara 5 l/s. Diket 

har en bredd på 0,1 meter och ett maximalt djup på 0,05 

meter. Detta ger en kapacitet på 6,2 l/s vilket är mer än 

maximalt flöde. Diket har ett naturlikt utseende men är 

uppbyggt av stenar och cement. Detta gör att 

flödeshastigheten kan vara hög, i den branta sluttningen, 

utan att diket skadas. Med en brantare lutning ökar också 

kapaciteten för diket och det finns då möjlighet att 

placera hinder, så som stenar i diket för att skapa vatten 

turbulens och även känna som ett ställe för vattenlek.   

Figur 43. Schematisk bild på Limkokareparken. De blå 
pilarna visar hur dagvattnet flödar till diket samt hur 
diket anläggs i parken. De bruna områdena utmed vägen 
symboliserar svackdikena. 

Figur 42. Schematisk bild på Limkokareparkens diken med djup, 
bredd och lutning. 

Figur 44. Dike uppbyggt av sten och 
cement. Augustenborg, Malmö (2012). 
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4.2.7 Viaduktgatan 

För att bygglov för kvarteret Limkokaren och Oden ska ges skall ombyggnad av Viaduktgatan 

vara klar enligt principskiss i planbeskrivningen.  

På varder sida om gatan finnas en gång- och cykelväg, med en asfalterad ytbeläggning, som 

är ungefär 4,2 meter bred och en bevuxen/stenlagd yta på 1,5 meters bredd mellan 

vägbanan och GC-väg. Den bevuxna ytan användas för omhändertagning av dagvattnet från 

delar utav Limkokaregatan, från de befintliga husen samt ytavrinningen från GC-väg längs 

Viaduktgatan. Viaduktgatan ingår inte i planområdet och dess dagvatten 

avrinningsbegränsning och ytavrinning härifrån behandlas därför inte. För att förhindra att 

Viaduktgatans ytavrinning kommer ner i det bevuxna diket förses det med kantsten och 

anläggas högre än gatuplanet. Ytavrinningen från gång- och cykelväg, Limkokaregatan och de 

befintliga husen skall fritt kunna flöda ner i diket, därför anläggs diket något lägre än 

trottoaren.  

Viaduktgatan är uppdelad i tre delar: 

 Del 1; från infarten av Limkokaregatan till korsningen Vankivavägen/Viaduktgatan. 

Med avrinning från delar utav Limkokaregatan del A, befintliga hus nr 1 samt delar av 

gång- och cykelväg längs Viaduktgatan. Sammanlagd avrinningsvolym: 22,6 l/s. 

 Del 2; från infarten av Limkokaregatan till flerbostadshusen utmed Viaduktgatan. 

Med avrinning från delar utav Limkokaregatan del A, befintliga hus nr 2 och 3 samt 

delar utav gång- och cykelväg längs Viaduktgatan. Sammanlagd avrinningsvolym 34,7 

l/s 

 Del 3; från flerbostadshusens början till korsningen Viaduktgatan/Finjagatan. Med 

avrinning från delar utav gång- och cykelväg längs Viaduktgatan, avrinningsvolym på 

11,5 l/s. 

Enligt planbeskrivningen för området 

skall det inte anläggas något bevuxet 

dike utmed del 1 av Viaduktgatan, då 

här måste finnas plats för fler vägfiler 

i korsningen med Vankivavägen. Det 

framgår av detaljplanen för området 

att det skall råda utfartsförbud från 

befintligt husen nr 1 och 2 samt från 

Limkokaregatan. Endast hus nr 3 

behöver tillåtas passera det bevuxna 

diket.  

 

 

Figur 45. Viaduktgatan delas i tre delar för att omhänderta och styra 
dagvattnet till önskad plats. Omarbetad från Berg et al (2010). 
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Utformningen:  

 Del 1; här finns ingen grönyta att tillgå för dagvattenhantering. Avrinningen kommer 

att fritt flöda över gång- och cykelväg mot vägbanan. Invid trottoarkanten kommer 

det finnas ett övertäckt cementdike med ett djup på 5 cm och en bredd på 25 cm 

vilket ger en maximal kapacitet på 19 l/s. Lutningen kommer vara 3 % mot 

Vankivavägen. Cementdiket korsar gång- och cykelbana för att övergå i ett 

underjordiskt rör som kommer mynna i det befintliga uppvuxna diket bakom 

radhusen i område A. Eftersom att cementdiket inte 

klarar av att hantera hela volymen från ett Q100 regn 

måste det finnas möjlighet att översvämma GC-

vägen. Detta möjliggörs med en högre kant mot 

vägbanan samt en lutning på GC-vägen ut från husen 

och mot cementdiket.  

 

 

 

 

 Del 2; här finns en grönyta att tillgå för dagvattenhantering, dock är ytan begränsad 

vilket gör att avrinningen från del 2 får delas för att kunna hanteras på ett säkert sätt. 

Avrinningen från hus 2 och 3 kommer därför att samlas i ett övertäckt cementdike i 

direkt anslutning till tomtgränderna. Cementdiket kommer att ha samma utformning 

som cementdiket i del 1 och med samma lutning. Detta är dock inte tillräckligt för att 

hantera ett Q100 regn. Genom att cementdiket anläggs med en något högre kant in 

mot fastigheterna tillåts vattnet att fritt flöda över GC-vägen och omhändertas i det 

bevuxna diket. Detta dike utformas med en botten på 30 cm ett maximalt vattendjup 

på 12 cm och en lutning i dikets längd på 3 % vilket ger en kapacitet på 13,2 l/s. som 

är det som förväntas komma vid Q100. Dessutom kan vattnet tillåtas översvämma GC-

vägen genom att diket förses med en något högre kant mot vägbanan.  Vattnet från 
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Figur 46. Schematisk bild på del 1 utmed Viaduktgatan, 
med utformning på diket och GC-väg. 

Figur 47. Övertäckt cementdike, 
liknande kan placeras utmed 
Viaduktgatan, Augustenborg, Malmö 
(2012). 

Figur 49. Cementdike längs husen kan 
utformas på detta sätt. Bo 01, Malmö 
(2012). 

Figur 48. Schematisk bild på utformningen på cementdiket och det 
bevuxna diket utmed Viaduktgatan del 2, med djup, bredd och lutningar. 
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et leds direkt in i limkokareparken via infiltrationsplanteringen som finns utmed 

flerfamiljshuset. Det bevuxna diket skall hålla dagvattnet för infiltration men förses 

med bräddningsutlopp sammankopplat med infiltrationsplanteringen utmed 

flerfamiljshuset.  För trafik till och från hus 3 kommer det anläggas passage möjlighet 

över diket.  

 Del 3; här finns grönyta att tillgå för dagvattenhantering och eftersom att denna del 

utav Viaduktgatan bara kommer hantera dagvattnet från GC-vägen kommer hela 

avrinningsvolymen kunna hanteras i diket. Denna del utav diket kommer uppföras 

med samma utformning som diket i del 2, detta ger en kapacitet på 13,2 l/s vilket är 

mer än Q100. Dagvattnet kommer att stanna kvar i diket för 

att infiltrera däremot förses diket med ett bräddningsutlopp 

sammankopplat med infiltrationsplanteringen utmed 

flerfamiljshuset.  

 

 

 

4.2.8 Infiltrationsplantering från Viaduktgatan till naturdammen 

Från Viaduktgatan kommer det finnas en infiltrationsplantering som sträcker sig utmed 

flerfamiljshusets gavel in mot parken, sammanlagd längd blir 20 meter. Planteringen skall 

motta dagvattnet från de befintliga husen 2 och 3 samt från Viaduktgatans bräddningsutlopp 

från del 2 och 3. Den totala maximala 

dagvattenvolymen som kommer 

transporteras till planteringen är 21,6 l/s, 

plus eventuell avrinning från 

bräddningsutloppen, på tio minuter blir 

detta en volym på minst 13 m3. 

Planteringen har en cementerad ytterkant 

med ett utökat djup på 0,1 m. Hela 

planteringen är 60 m2 vilket ger en utökad 

volym på 6 m3. Detta är mindre än vad som 

förväntas med Q100 och planteringen 

kommer att förses med ett bräddningsutlopp vilket mynna ut på gräsmattan invid 

naturdammen. På så sätt kan vattnet flöda ut över grönområdet och infiltrera i marken 

innan det når dammen.  

 

Figur 50. Ett exempel på 
bräddningsutlopp. Bo 01, 
Malmö (2012). 

Figur 51. Schematisk bild på Viaduktgatan del 3, med bredd, 
djup och lutningar. 

Figur 52. Översikts bild på placeringen utav 
infiltrationsplanteringen, här grön markerad, och blå pilar 
som visar flödet på vattnet vid bräddningsutloppet mot 
naturdammen. Omarbetad från Berg et al (2010). 
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4.2.9 Finjagatan, lokalgata 

Finjagatans ena sida är försedd med trottoar, fordonsparkering och stenbelagda upphöjda 

refuger, detta utseende bevaras. På Finjagatans andra sida anläggas en tre meter bred gång- 

och cykelväg. Finjagatan lutar både ner mot Viaduktgatan och mot Vankivavägen med sin 

höjdpunkt mellan utfarten från Limkokaregatan och den grusade gången som finns i område 

B2. Vägbanan kommer att anläggas med vanlig asfalt medan den nya GC-vägen kommer 

förses med sten/plattor med grusfog. Parkeringarna utmed den östra sidan förses med 

genomsläpplig ytbeläggning, så kallad cementarmering med stora hålutrymmen för 

växtetablering.  

Finjagatan har delats i fyra delar 

 Del1; från gatans höjdpunkt till gatans slut ner mot Vankivavägen, samt parkering, 

och GC-väg utmed denna sträcka. Här tillkommer även avrinning från Limkokare 

gatan del E samt två radhus i område A. 

Sammanlagd avrinnings volym på 33 

l/s. Avrinningen förs till det befintliga 

uppvuxna diket bakom område A. 

 Del 2; från gatans höjdpunkt ner till den 

nyanlagda parkeringen i område C, 

samt parkering och GC-väg utmed 

sträckan. Här tillkommer även 

avrinning fån baksidorna i område B2. 

Sammanlagd avrinningsvolym på 32,5 

l/s. Avrinningen förs från gatan in i 

parken/naturdammen i ett bevuxet 

dike.  

 Del 3; från den nyanlagda parkeringen i 

område C ner till torget vid det konkava 

Figur 53. Ett exempel på gång- 
och vägbana med olika 
ytbeläggningar, även bra visuell 
skillnad. Vintrie, Malmö (2012). 

Figur 54. Schematisk bild på Finjagatans utseende, till vänster är 
fastighetsgränsen till Limkokaren/Oden, till höger fastighetsgräns mot 
omgivande kvarter. Omarbetad från Berg et al (2010). 

Figur 55. Översikts bild på indelningen utav Finjagatan. 
Blå pilar visar dagvattenavrinningens riktning. 
Omarbetad från Berg et al (2010). 
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trafikhinder, samt parkering, trottoar och GC-väg utmed denna sträcka. 

Avrinningsvolym på 35,4 l/s. Denna del är i sin tur delad i två mindre delar för att 

kunna leda dagvattnet i önskad riktning. Avrinningen förs från gatan till ett 

bioretentionsdike utmed den nyanlagda parkeringsplatsen. 

 Del 4; från trafikhinder ner till korsningen med Viaduktgatan. Avrinningsvolym på 

23,5 l/s flödar fritt över markytan för att samlas i dammen på torget. 

Utmed hela gatans västra sida, ner till del 4, kommer 

det anläggas ett öppet cementdike med maximalt djup 

på 10 cm och en bredd på 25 cm, lutningen i dikets 

längd kommer vara 1 % (del 3) och 2 % (del 1 och 2). 

Det ger en maximal kapacitet på 30 l/s respektive 43 

l/s. I båda fallen är det mer än Q100.  

Avrinningen från trottoaren på den befintliga, östra, 

sidan utav Finjagatan kommer samlas i 

infiltrationsplanteringar. Dessa kommer beskrivas 

under rubriken infiltrationsplanteringar utmed Finjagatan. 

 

4.2.10 Bevuxet dike från Finjagatan till naturdammen 

Från Finjagatan, norr om parkeringen, finns ett bevuxet dike. 

Här omhändertas dagvattnet från Finjagatans del 2, den 

sammanlagda avrinningsvolymen är på 31,8 l/s. Diket har en 

botten på 0,8 m och ett maximalt vattendjup på 0,15 m och en 

lutning i dikets längd på 2 % vilket ger en kapacitet på 39 l/s 

vilket är mer än Q100. Dikets sidor är svagt sluttande för ett 

planare utseende. Diket kan även behöva motta 

överflödesvatten från infiltrationsplanteringarna utmed 

Finjagatan vid mycket kraftigt regn. Dikets vegetation kan hållas 

kortare för ett gräsmatteliknande utseende, då ökar 

flödeskapaciteten i 

diket. För att begränsa 

avrinningen från diket 

till dammen förses diket med ett utlopp på 

maximalt 15 l/s i mötespunkten mellan diket och 

dammen. Detta kan göras genom att skapa en 

fördämning i diket eller genom ett 

bräddningsutlopp utav rör. 

 

Figur 56. Ett exempel på hur cementdiket kan 
utformas. Bo 01, Malmö (2012). 

Figur 58. Schematisk bild på dikets utformning 
med bredd, djup och lutningar. 

Figur 57. Ett exempel på hur 
avrinningen från diket till 
dammen kan regleras. 
Augustenborg, Malmö (2012). 
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4.2.11 Bioretentionsdike vid parkering 

Utmed parkeringens långsida finns ett bioretentionsdike som omhändertar vatten från 

Finjagatans tredje del samt ytavrinningen från parkeringen, en sammanlagd avrinningsvolym 

på 53,1 l/s. Diket har en botten på 0,7 m, ett 

maximalt vattendjup på 0,2 m och en lutning i 

dikets längd på 2 %. Detta ger en maximal 

kapacitet på 38 l/s, vilket är betydligt mindre 

än Q100 men täcker med god marginal Q10. 

Diket anläggs med en högre kant mot 

parkeringen då diket inte förses med ett 

speciellt bräddningsutlopp utan tillåts 

översvämma in mot parken vid kraftigt regn för 

att sedan fritt flöda över grönytan ner mot 

dammen. Retentionsdelen i dikets botten är 

0,7 m bred och har en djup på 0,5 m med en 

total längd på 33 m ger det en infiltreringskapacitet på 1,2 l/s. Infiltreringsvattnet kommer 

inte samlas upp i ett dräneringsrör utan får återföras till grundvattnet. Bioretentionsdiket 

förses med högre vegetation för avskärmning av parkeringen samtidigt som retentionsdelen 

ökar reningsgraden på dagvattnet.  

4.2.12 Infiltrationsplanteringar utmed Finjagatan 

Utmed Finjagatans östra sida finns en befintlig gångväg/trottoar, dagvattnet från denna 

omhändertas i infiltrationsplanteringar som anläggs på de befintliga refugerna utmed gatan. 

Finjagatan är uppdelad i fyra delar där del ett kommer att förses med en plantering och del 

två med fyra planteringar, övriga delar utav Finjagatans trottoaravrinning kommer 

sambehandlas med ytavrinningen från gatan. Varje infiltrationsplantering kommer att ha ett 

djup på 0,1 m och en yta på 30 m2. Vilket ger en utökad kvarhållningskapacitet på 3 m3. För 

del ett är detta inte tillräckligt för kvarhållning utav Q100 utan planteringen kommer att 

förses med ett bräddningsutlopp som kommer tillåta dagvattenet att fritt flöda över 

vägbanan ner mot det befintliga diket bakom område A. Del två har kapacitet att kvarhålla 3 

m3 x 4 = 12 m3, vilket är mer än Q100. Planteringarna kommer att sammankopplas så att 

överflödigt dagvatten kan fördelas på de fyra cellerna. Den plantering som ligger lägst, längst 

söderut, kommer att förses med ett bräddningsutlopp som kommer ansluta till det bevuxna 

diket från Finjagatan mot naturdammen.  Bräddningsutloppet kommer att placeras tvärs 

över Finjagatan i ett öppet men delvis övertäckt avledningsrör utav cement. Detta kommer 

även att användas för att fånga upp ytavrinningen från del två utav gatan så att avrinningen 

hamnar på avsedd plats.      

Figur 59. Schematisk bild på bioretentionsdiket med 
djup, bredd och lutningar. 
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4.2.13 Cementdamm på torget 

På torget framför flerfamiljshusen finns en cementdamm som framförallt kommer att 

fungera som ett magasin för dagvattnet. Dammen hanterar dagvatten från Finjagatans fjärde 

del och avrinningen från torget, en sammanlagd avrinningsvolym på maximalt 34 l/s. En 

regnintensitet på 34 l/s under 10 minuter ger en volym på 20,4 m3. Dammen är utformad 

som en halvcirkel med trappavsattser utmed den rundade sidan. Varje trappsteg är 0,2 m 

högt och 0,4 m djupt. Dammens nedersta avsatts har en stående vattenspegel med fontän 

för ökad vattenrörelse och minskad 

alguppkomst. Utflödet är maximalt 1,5 

l/s, som går till det kommunala 

ledningsnätet. Dammen har en maximal 

volym på 22 m3. Till detta läggs den 

avrinningsvolym som på 10 minuter blir 

0,9 m3, till det kommunala ledningsnätet, 

vilket resulterar i att dammen kan 

hantera 22,9 m3. Dammen förses med ett 

högre staket på den raka sidan och ett 

lägre staket på den rundade sidan med 

trappavsatser. På så sätt ökar den 

allmänna säkerheten kring dammen.  

Figur 60. Översiktsbild på Finjagatans indelning, där 
blå pilar visar vattenavrinningen. 
Infiltrationsplanteringarnas placering, här 
markerade med grönt. Omarbetat från Berg et al 
(2010). 

Figur 61. Schematisk bild på utformningen utav 
infiltrationsplanteringarna. Placerade högre än parkeringen och 
med hål som tillåter vatten tillströmning och utjämning av 
vattenståndet i de separata planteringarna. 

Figur 62. Schematisk bild på dammens utformning. 
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Tillflödet av dagvatten till dammen sker genom att vattnet fritt flödar över torget ner i 

dammen medan dagvattnet från Finjagatan kommer styras till direkta entrépunkter i 

dammens raka vägg. Utrymmet som dammen upptar är 6,5 m i bakkant och en maximal 

bredd på 3,25 m. Från markytan och ner till den stående 

vattenspegeln är det en meter djupt.    

 

 

 

 

 

4.2.14 Dike mellan område B1 och befintliga hus 

Bakom radhusen i område B1 sluttar marken ner mot de befintliga husen. För att dessa inte 

skall bli påverkade av områdets dagvattenavrinning finns här ett bevuxet dike som samlar 

upp och magasinerar dagvattnet, låter det infiltrera på plats och återgå till grundvattnet. 

Det beräknade inflödet av dagvatten till diket är 5,5 l/s. Diket har en botten på 0,5 m och ett 

maximalt vattendjup på 0,1 m samt en lutning i dikets längd på 2 %. Detta ger en 

totalkapacitet på 7,7 l/ s vilket är mer än Q100.  

Figur 63. Schematisk bild på dammens utformning, med bredd och djup på trappavsatsen. De blå pilarna visar 
dagvattentillrinningen från torg och Finjagatan. 

Figur 64. Ett exempel på hur dammenstrappavsats kan 
se ut. Bo 01, Malmö (2012). 

Figur 65. Ett exempel på hur 
trappavsatsen kan se ut under 
kraftigt regn. Vintrie, Malmö (2012). 
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Genom att låta vattnet stanna i diket är det möjligt med 

kreativa platser för lek och umgänge i den direkta 

närheten av bostaden. Dikets kapacitet klarar att hantera 

en större nederbördsmängd än förväntat, detta ger 

möjlighet att placera stenar/cement plattor i diket för en 

utvecklande närmiljö.  

 

 

 

 

4.2.15 Naturdamm 

Dammen med sitt naturlika utseende finns i grönområdet bakom flerfamiljshusen. Dammen 

mottar dagvatten från Limkokareparken, infiltrationsplanteringen från Viaduktgatan in i 

parkområdet, överflöde från 

bioretentionsdiket invid parkeringen, det 

bevuxna diket från Finjagatan och in i 

parkområdet, från taken på flerfamiljshusen 

och ytavrinningen från grönområdet. Det 

sammanlagda inflödet blir 67,4 l/s, på tio 

minuter ger detta en volym på 40,4 m3.  

Dammen kommer att ha en stående vattenyta 

på nästan 40 m2, medeldjupet på dammen har 

antagits vara 0,7 m. Runt dammen kommer det 

finnas möjlighet för översvämning. Området är 

uppdelat i tre zoner. Den första har ett utökat 

Figur 66. Schematisk bild på dikets placering på området samt utformningen av det samma. 

Figur 67. Cementplattor eller stenar i ett 
dike kan inbjuda till lek. Augustenborg, 
Malmö (2012). 

Figur 68. Naturdamm i tätbebyggt område, 
Augustenborg, Malmö (2012). 
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djup på 0,1 m och en sidlutning på 1:10 detta ger en utökad volym på 4,8 m3. Den andra 

zonen har också ett maximalt djup på 0,1 m men sidlutningen här är 1:20, detta ger en 

utökad volym på 8,9 m3.  

 

Figur 69. Schematisk bild på naturdammens utformning och dess tre översvämningssteg, med djup, lutningar och 
utökade volymer. 

Den tredje zonen är hela 

grönområdet runtomkring 

dammen vilket ger en utökad 

volym på 40 m3. Då det antas 

att grönområdet har en 

maximal höjdskillnad till 

omkringliggande landskaps 

element på 0,1 m. Den totala 

damm kapaciteten blir 53,3 m3 

vilket är mer än vad som beräknas komma med Q100. Det bör nämnas att i 

tillrinningsvolymen på 40,4 m3 är inte medräknat eventuell tillrinning från de 

bräddningsutlopp som finns kopplade till de olika ED komponenterna. Därför kan en ökad 

tillrinning tänkas. Dammen kommer att ha ett 

utlopp till det kommunala ledningsnätet med 

en maximal avrinningshastighet på 0,5 l/s. Vid 

en tillrinning på 36m3 till dammen kommer det 

ta 22,4 timmar att återgå till den normala 

damm volymen vid förutsättningar att ingen 

infiltration sker till marken, vilket det gör, och 

att inget ytterligare vatten tillförs samt att 

avrinningen på 0,5 l/s upprätthålls under hela 

tidsperioden.       Figur 71. Dammen kan kompletteras med en pergola med 
sittplatser, Kasernparken, Malmö (2012). 

Figur 70. Schematisk översiktsbild på dammensutformning. 
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4.2.16 Befintligt uppvuxet dike 

Bakom radhusen i område A finns sedan tidigare ett bevuxet 

dike. Detta dike kommer motta dagvatten från delar utav 

område A, Viaduktgatans första del och Finjagatan del 1, detta 

ger en sammanlagd avrinningsvolym på 86,1 l/s., på tio minuter 

blir detta en volym på ca 51,6 m3. Diket är ca 80 m långt med ett 

djup på ca 1,5 m samt en bredd på ca 10 m. Detta gör att den 

totala kapaciteten blir ca 1200 m3, betydligt mer än avrinningen. 

Vid förutsättningar presenterade ovan och med ett dike utan 

växtlighet kommer vattenytan 

höjas med ca 0,065 m. Diket har 

däremot ett högt vegetationstryck 

med många stora äldre träd och 

buskar, detta främjar det naturliga 

vattenkretsloppet och bevaras 

därför. Det kan då förväntas att 

vattenytan kommer att höjas med 

mer än det förväntade resultatet. Dock aldrig så mycket så att 

diket kommer översvämmas (1,5 m). 

Från Viaduktgatan finns det underjordiska rör som 

transporterar dagvattnet från Viaduktgatans första del till diket. 

Rörsystemet används för att marken i denna del lutar mot 

Viaduktgatan, i fel riktning för en fungerande vattentransport.  

Från område A kommer dikets sluttning att förses med små 

svackdiken som transporterar dagvattnet från de något högre 

belägna fastigheterna ner till diket. Ytavrinning från övriga 

områden kommer att ske i dikets anslutning till Finjagatan där 

vattnet tillåts fritt falla ner i diket från vägytans nivå, diket 

kommer här att förses med ett grövre ytmaterial för att 

undvika sedimentsflykt och små sedimentsbassänger anläggs 

vid inloppet för att fånga 

partiklar i dagvattnet.  

Diket korsas av en gång- och 

cykelväg, för att inte hindra 

vattentransporten utformas 

GC-vägen med en bro över 

diket.                                                                 

Figur 73. Det befintliga uppvuxna 
diket vid korsningen 
Vankivavägen/Viaduktgatan. Diket 
är här upphöjt och fellutande. 
Vattentransport sker under 
markytan. Hässleholm (2012). 

Figur 72. Det befintliga diket med 
högvuxen och tät vegetation samt 
kraftig lutning från vägbanan mot 
diket. Hässleholm (2012). 

Figur 74. Kraftiga sluttningar kan 
förses med svackdiken för att 
motverka erosion, Augustenborg, 
Malmö (2012). 

Figur 75. Ett exempel på hur en bro 
över diket kan utformas. 
Tivoliparken, Kristianstad (2012). 
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4.2.17 Översikt av den ekologiska dagvattenhanteringen i kvarteret 

Limkokaren/Oden 

Översiktsbilder på ED utformningen, där de olika komponenterna är utmärkta och inritade 

på bilderna för att illustrera områdets utformning och utseende. Bilderna ger en klar bild 

utav ED hanteringen i områden för att få en enklare uppfattning utav upplägget. 

 

 

Figur 76. Illustration på områdets utseende med de olika ED komponenterna utplacerade och uppmärkta. Omarbetad 
från Berg et al (2010). 
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Figur 77. Illustration på området med några utav ED komponenterna utmärkta. Omarbetad från Berg et al (2010). 

Figur 78. Illustration på området 
med några utav ED 
komponenterna utmarkerade. 
Omarbetad från Berg et al (2010). 

Figur 79. Illustration på området med några utav ED komponenterna utmarkerade. 
Omarbetad från Berg et al (2010). 
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5. Diskussion 

När bebyggelse uppförs eller förtätas på ett område kommer den hårdgjorda ytan att öka. 

Detta medför att nederbörden får svårare att infiltrera i marken och återgå till grundvattnet. 

Samtidigt kan en ökad hårgjord yta tränga bort växtligheten i området som också den har en 

viktig roll i den naturliga vattencykeln. För att kunna tillgodose viljan att både förtäta 

områden och att samtidigt bibehålla och/eller förstärka den naturliga vattencykeln för 

området kan ett alternativ vara ekologisk dagvattenhantering (ED). För kvarteret 

Limkokaren/Oden har fallet varit så att man vill förtäta samtidigt som det ställts krav på 

dagvattenvolymen som får föras till kommunalt ledningsnät, 1 l/s, ha. 

Genom att använda den illustrerade karta som framtagits för området har 

avrinningsvolymen från området beräknats, dels på ett litet regn, Q10, och ett stort regn, 

Q100. Avrinningsvolymerna blev 173 l/s respektive 376 l/s., utifrån detta har området försetts 

med olika ED komponenter. 

Ett alternativ till vanliga takmaterial är de gröna/bevuxna tak som husen i kvarteret belagts 

med. Taken ökar den biologiska mångfalden i området, där flera olika habitat skapas med 

avskildhet från mänsklig aktivitet. Taken har även visat sig ha flera positiva egenskaper så 

som temperatur isolerande effekt både vinter- och sommartid, ljudisolerande och 

förbättrande av stadskärnans luftkvalitet (Lacoursiére, 2012). Den effekt som eftersträvats 

för området är emellertid förmågan att uppfånga, binda, och fördröja dagvattnet. Många 

studier på takens retentionskapacitet har gjorts för att få en bra och representativ 

avrinningskoefficient. Resultaten har varierat tydligt och beror bland annat på takens 

utgångsläge, vått eller torrt (Villarreal, et al. 2004), takets ålder(Bernadtsson, 2009), och 

nederbördsintensiteten, både årliga- och säsongsvariationer(Mentens et al. 2005). Utifrån 

detta har en volymreduktion på 45 % som presenterats av Mentens et al (2005) använts för 

att beräkna ytavrinningen för området. Andra resultat har ansetts för bra för att användas, 

då en felaktig volymreduktion skulle kunna äventyra nästkommande ED komponents 

säkerhet. Det anses bättre att räkna på en mindre reduktion och hoppas på ett bättre 

resultat. Samtidig bör nämnas att den reduktion som redovisas i studier bygger på en 

reduktion för den årliga nederbördsmängden. Det är därför inte troligt att de gröna taken 

kan reducera 45 % utav ett Q100 regn, detta har beaktats när nästkommande ED komponent 

utformats.  

De ursprungliga hårdgjorda ytor som fanns inom området skall vara kvar och på sina ställen 

utökas, större delar utav denna yta har eller har fått en ytbeläggning av vanlig asfalt. Detta 

ytmaterial har i stort sätt ingen infiltrationsförmåga, 20 % enligt Svenskt Vatten (2004). 

Möjligheten att använda ett mer genomsläppligt material finns men skull dock inte 

nödvändigtvis öka infiltrations möjligheter då underliggande material anses hårt packat och 

på vissa ställen även skarpt lutande. Avrinningskoefficienten för vanlig asfalt har därför 

använts till dessa områden. På andra områden som skall ha en hårdgjord yta har olika 
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genomsläppliga/porösa ytmaterial studerats och valts ut. Olika studier har presenterat olika 

reduktionskapaciteter för dessa material, med reduktioner från 25 -100 %. Anläggningarnas 

reduktionskapacitet varierar med utgångstillståndet, vått eller torrt (Andersen et al., 1999), 

anläggningens storlek (EPA, 2012a), jordsammansättningen under anläggningen och 

nederbördsintensiteten (Dreelin et al., 2005). Den amerikanska Naturvårdsverket (EPA, 

2012a) visar i en sammanställning av olika undersökningar kraftiga variationer på 

reduktionskapaciteter. Därför har Svenskt Vattens (2011a) reduktion på 30-40 % använts för 

att räkna ut ytavrinningen, dock kan en högre reduktion vara möjlig med tanke på de 

resultat som presenterats i undersökningar. Däremot kommer ytavrinningen från dessa 

material alltid bli 100 % när anläggningen är vattenmättad (Svenskt Vatten 2011a), som kan 

tänkas ske vid ett Q100.       

För att kunna omhänderta och transportera allt dagvattnet från området har både bevuxna 

och cementerade diken används. Fördelen med cementerade diken är att de är mindre 

utrymmeskrävande samtidigt som de kan transportera större mängder nederbörd på kortare 

tid, trögheten i systemet är liten. I diket finns heller ingen växtlighet som måste skyddas för 

höga flödeshastigheter, och därför har växtsäkerhetens gränsen kunnat överskridas i dessa 

fall. Nackdelen blir då att ingen rening utav dagvattnet, som görs med hjälp av växter, kan 

ske. Dessa anses inte som en fullgod ED komponent men betraktas som ett bra alternativ till 

underjordiska rörsystem, då transporten av dagvattnet sker ovan mark. Fördelarna med 

detta är att vattnet kommer i kontakt med bland annat syre, UV-ljus och micro- och 

makroorganismer. På detta sätt kan dagvattnet bland annat börja renas, evaporera till 

atmosfären och användas av djurlivet. 

De bevuxna dikena har fördelen att de har möjlighet att rena dagvattnet. Kapaciteten som 

presenterats för de olika bevuxna dikena är beräknade utifrån att växtligheten är högre än 

det maximala vattenståndet i diket. Vill man åstadkomma större volymkapacitet kan 

växtligheten kortas, detta påverkar dock reningsförmågan negativt. Enligt Rushton (2001) 

kan ett bevuxet dike reducera upp till 30 % utav volymen under transporten, i detta fall bör 

hänsyn tas till att dagvattnet inte bara kommer att transporteras utan även magasineras i 

dikena. Detta kan ge en ökad infiltrationskapacitet men avgörs utav jordsammansättningen 

och dess hydrauliska konduktivitet som finns på området.  

Bioretentionsdiken används oftast som ett reningssteg och inte för att kontrollera 

dagvattenvolymen. Här används det dock med syfte att både få volymkontroll och rening. 

Avrinningen från parkeringen kan tänkas innehålla föroreningar kopplade till fordon, detta 

kan omhändertas av bioretentionsdiket. Samtidigt ska beaktas att vattenkvalitetsvolymen 

troligtvis redan är uppfångad utav det porösa/genomsläppliga ytmaterial som parkeringen 

belagts med, och därmed även mycket utav föroreningarna. Dock finns begränsningar på 

dessa materials reduktionskapacitet och ett efterföljand reningssteg för överflödigt 

dagvatten anses bra för närmiljön i området. 
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Infiltrationsplanteringar i området används som ett alternativ till vanliga rabatter, detta har 

gjort att de stora befintliga träden kunnat bevaras utmed Finjagatan. Planteringarna ger 

också möjlighet att ha ett högt vegetationstryck inom området. Detta främjar områdets 

totala vattenomsättning, som i sin tur gynnar den naturliga vattencykeln. 

Dammarna har anlagts för att kunna magasinera och sakta föra dagvattenet vidare till 

kommunalt ledningsnät. Här kan tänkas både en ökning och minskning utav inkommande 

dagvattenvolymer beroende på de tidigare ED komponenternas reduktionskapacitet. För att 

öka den allmänna säkerheten runt dammarna har olika åtgärder för detta använts. 

Naturdammen har fått svagt sluttande sidor, både under normal vattennivå och på de 

angränsande ytorna. Detta gör att snabba nivåfluktrationer undviks och att det dessutom tar 

lång tid för barn att komma ut på djupt vatten om de skulle komma ner i dammen. 

Cementdammen har försetts med staket för att man oavsiktligt inte skall kommer ner i den. 

För att inte obehag med algtillväxt och dålig lukt skall uppstå har dammarna fontän för ökad 

vattenrörelse. Det bör även nämnas att det är möjligt att ytterligare reducera eller utesluta 

den dagvattenvolymen som transporteras från Limkokareparken till naturdammen. Detta 

kan göras genom att översvämma hela Limkokareparken. På så sätt får också naturdammen 

mer kapacitet att magasiner dagvatten från andra källor. Detta skulle vara fördelaktigt då de 

gröna/bevuxna takens 45 % reduktion av nederbörden troligtvis inte skulle stämma för ett 

Q100 regn och att de genomsläppliga/porösa ytmaterialens anläggningar också skulle kan bli 

vattenmättade vid stor nederbörd.   

Riktigheten för de avrinningsvolymer som beräknats för området bör vägas mot den 

osäkerhet som finns för olika ED komponenters reduktionskapacitet. Den avrinning som 

beräknats för ett mindre regn kan anses överensstämma med den verkliga avrinningen 

eftersom många undersökningar av ED komponenter bygger på mindre 

nederbördsintensiteter. Däremot avrinningen från ett stort regn kan betraktas som direkt 

underskattad då undersökningar inte bygger på denna nederbördsmängd. Detta har 

beaktats under utformningen och många utav ED komponenterna har en kapacitet för ett 

högre flöde än vad som förväntas med Q100 eller har de försetts med ett bräddningsutlopp 

för att skapa ett fungerande och säkert system.   

6. Slutsats 

Jag tycker att kvarteret Limkokaren/Oden har stor potential för utveckling, här finns både 

närhet till centrum och natur. Möjligheterna att skapa en levande bebyggelse som både 

tillgodoser människans krav på bra och anpassade boende och som samtidigt tillgodoser och 

utvecklar närmiljön och de naturliga kretslopp som finns i omgivningen är mycket goda. 

Ett ekologiskt dagvattensystem som är uppbyggt och anpassat för området har presenterats 

och målet på avrinningsvolymen har uppnåtts. Genom att använda några utav de många ED 

komponenter som finns att tillgå har dagvattenvolymen kunnat reduceras och utjämnats 

över tiden. Det har inte krävts avancerade lösningar för området, utan de naturliga 
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förutsättningar som finns, så som lutningar och befintlig vegetation, har använts. Fördelen 

har varit att viss modifikation i lutningsriktningarna har föreslagits då området ännu inte är 

uppbyggt.  

Jag anser det fullt möjligt att för området använda ekologisk dagvattenhantering för att nå 

de avrinningskrav som finns. Ytterliggare volymreducering kan vara möjlig att nå genom att 

större översvämningsområden används i parkerna. Ett ED system i Limkokaren/Oden ger 

inte bara en reducering av avrinningsvolymen utan även ett grönare område som tillåter 

rekreation, lek och lärande. Högt vegetationstryck ökar vattenomsättningen samtidigt som 

biodiversiteten i området ökar. Området får ett grönare, naturligare och lummigare intryck 

och kan på detta sätt locka allmänheten att vistas här och upptäcka vattnets viktiga roll i 

naturen och miljön.  Ekologisk dagvattenhantering har fungerat tillfredsställande på andra 

platser, däribland Malmö, och är på fram marsch även i andra städer. ED konceptet har 

under tiotalsår utvecklats och utvidgats. Det är nu tid att ta tillvara på ett av människans 

viktigaste livsmedel, att verkligen skapa förståelse för vattnets kretslopp och dess fördelar. 

Detta kan göras genom att återskapa naturliga infiltrationsmöjligheter i bebyggelsen och 

främja den naturliga vattencykeln.    

Ekologisk dagvattenhantering är mitt självklara val för kvarteret Limkokaren/Oden. Samtidigt 

påpekas att ekologisk dagvattenhantering bör och kan användas för andra ändamål på helt 

andra områden.     
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Bilaga 1 

Beräkningar avrinningsvolym från området:  

 Beräkning av avrinningskoefficient, ⱷ, enligt  

  ⱷ = (ⱷ1 x A1 + ⱷ2 x A2 + ⱷ3 x A3….) / Atotal 

 Avrinningskoefficienter för olika ytmaterial som används har pressenterats i tabell 2 

 

 Beräkning avrinningen från området enligt Q = ⱷ x I x A 

Q = Flödet (l/s) 

ⱷ = Avrinningskoefficienten  

I = Regnintensiteten (l/s, ha), 10 år 10 min = 230 l/s, ha. samt 100 år 10 min = 500 l/s, ha.   

A = Avrinningsarean (ha) 

 

Ytavrinning från område A 

Total yta: 2610 m2 

Gröna tak:  bostadshus 20 m2 x 8st = 160 m2 

 garage /carport 16,5m2 x 8st = 132 m2 

 förråd 15 m2 x 8st = 120 m2 

Övrigt tak: 48 m2 x 8 = 384 m2 – 160 m2 (grönt tak bostadshus) = 224 m2 

Uppställningsplats fordon: 17,5m2 x 8st = 140 m2 

Grusad stig/cykelstig: 38 m x 1,5 m = 57m2 

Tomterna är uppdelade i två delar där avrinningen mot gatan kommer innehålla 

dagvattenavrinning från tomtens framsida och från uppställningsplatsen för fordon samt en 

del utav den grusade gången/cykelstigen. Avrinningen från bostadshus, förråd och 

carport/garage kommer att ske mot tomtens baksida. Även tomtbaksidans avrinning och 

avrinningen från en del utav gången/cykelstigen kommer att ske mot baksidan.   
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Framsida före 8 tomter  

Total tomt area: 810 m2 = 0,081 ha 

Uppställningsplats fordon: 140 m2 

Grusad gång/cykelstig: 1,5 m x 7 m = 10,5 m2 

”Gräs”: 810 m2 – 140 m2 – 10,5 m2= 659,5 m2 

ⱷ = (0,1 x 659,5m2 + 0,8 x 140 m2 + 0,2 x 10,5m2)/810 m2 = 0,22 

Q10 = 0,22 x 230l/s, ha x 0,081ha = 4,1 l/s 

Q100 = 0,22 x 500l/s, ha x 0,081ha = 8,9 l/s 

 

Baksida för 8 tomter 

Total tomt area: 1800 m2 = 0,18 ha 

Grönt tak: 412 m2 

Övrigt tak: 224 m2  

Grusad gång/cykelstig: 1,5 m x 31 m = 46,5 m2 

”Gräs”: 1800 m2 – 412m2 – 224m2 – 46,5 m2 = 1117,5m2 

ⱷ = (0,1 x 1117,5 m2 + 0,2 x 46,5 m2 + 0,55 x 412 m2 + 0,9 x 224 m2) / 1800 m2 =  0,31 

Q10 = 0,31 x 230l/s, ha x 0,18ha = 12,8 l/s 

Q100 = 0,31 x 500l/s, ha x 0,18ha = 27,9 l/s 

 

Ytavrinning från område B 

Område B är uppdelat i B1 och B2. Som i sina turer är uppdelade i fram- och baksida för att 

kunna beräkna avrinningen. 

Område B1 

Total yta: 1078 m2 

Gröna tak:  bostadshus 21 m2 x 6st = 126 m2 

 carport 12,5m2 x 6st = 75 m2 
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 förråd 5m2 x 6st = 30 m2 

Övrigt tak: 56m2 x 6 = 336 m2 – 126 m2 (grönt tak bostadshus) = 210m2 

Område B1 är uppdelat i två delar där avrinningen mot gatan kommer innehålla dagvatten 

från tomtens framsida, bostadshuset samt carport. Avrinningen mot diket på baksidan 

kommer innehålla dagvatten från förrådet och tomtens baksida. 

Framsida för 6 tomter 

Total tomt area: 735 m2 = 0,074 ha 

Grönt tak: 201 m2 

Övrigt tak: 135 m2  

”Gräs”: 735 m2 – 201m2 – 135m2 = 399 m2 

ⱷ = (0,1 x 399 m2 + 0,55 x 201 m2 + 0,9 x 135 m2) / 735 m2 = 0,37 

Q10 = 0,37 x 230l/s, ha x 0,074ha = 6,3 l/s 

Q100 = 0,37 x 500l/s, ha x 0,074ha= 13,7 l/s 

 

Baksida för 6 tomter 

Total tomt area: 343 m2 = 0,034ha 

Grönt tak: 30 m2 

”Gräs”: 343 m2 – 30m2 = 313m2 

ⱷ = (0,1 x 313 m2 + 0,55 x 30 m2) / 343 m2 = 0,14 

Q10 = 0,14 x 230l/s, ha x 0,034ha = 1,1 l/s 

Q100 = 0,14 x 500l/s, ha x 0,034ha = 2,4 l/s 

 

Område B2 

Total yta: 1330 m2 = 1,33 ha 

Gröna tak:  bostadshus 21 m2 x 8st = 168 m2 

 garage /carport 12,5m2 x 8st = 100 m2 

 förråd 5m2 x 8st = 40 m2 
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Övrigt tak: 56m2 x 8 = 448 m2 – 168 m2 (grönt tak bostadshus) = 280m2 

Grusad stig/cykelstig: 22 m x 1,5 m = 33m2 

Område B2 är uppdelad i två delar där avrinningen mot gatan kommer att innehålla 

dagvatten från bostadshus, förråd, carport, tomtens framsida och delar utav den grusade 

gången. Avrinningen mot muren på baksidan kommer att innehålla dagvatten från tomtens 

baksida och delar utav den grusade gången. 

Framsida för 8 tomter  

Total tomt area: 1190 m2 = 0,12 ha 

Grönt tak: 308 m2 

Övrigt tak: 280 m2 

Grusad gång/cykelstig: 1,5 m x 18 m = 27 m2 

”Gräs”: 1190 m2 – 308 m2 – 280 m2 – 27 m2 = 575 m2 

ⱷ = (0,1 x 575m2 + 0,55 x 308 m2 + 0,2 x 27m2 + 0,9 x 280 m2)/1190 m2 = 0,41 

Q10 = 0,41 x 230l/s, ha x 0,12ha = 11,3 l/s 

Q100 = 0,41 x 500l/s, ha x 0,12ha = 24,6 l/s 

Baksida för 8 tomter 

Total tomt area: 140 m2 = 0,014 ha 

Grusad gång/cykelstig: 1,5 m x 4 m = 6 m2 

”Gräs”: 140m2 – 6 m2 = 134 m2 

ⱷ = (0,1 x 134 m2 + 0,2 x 6 m2) / 140 m2 = 0,1 

Q10 = 0,1 x 230l/s, ha x 0,014ha = 0,3 l/s 

Q100 = 0,1 x 500l/s, ha x 0,014ha =0,7 l/s 

 

Ytavrinning från område C 

Total yta: 3400 m2 

Gröna tak: 840 m2 

Uteservering: 300 m2 
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Parkering: 650 m2 

Grusad stig/cykelstig: 120 m x 1,5 m = 180 m2 

Park: 1430 m2 

Avrinningen från husen, uteserveringen och parkeringen kommer att beräknas var för sig. 

Parkområdet och grusstig/cykelstig kommer att beräknas tillsammans. 

Husen  

Total area: 840 m2 = 0,084 ha 

Grönt tak: 840 m2 

ⱷ = (0,55 x 840m2)/840 m2 = 0,55 

Q10 = 0,55 x 230l/s, ha x 0,084ha = 10,6 l/s 

Q100 = 0,55 x 500l/s, ha x 0,084ha = 23,1 l/s 

Torg 

Total tomt area: 300 m2 = 0,03 ha 

Stenbelagd yta med grus fog: 300 m2 

ⱷ = (0,7 x 300 m2) / 300 m2 = 0,7 

Q10 = 0,7 x 230l/s, ha x 0,03ha = 4,8 l/s 

Q100 = 0,7 x 500l/s, ha x 0,03ha = 10,5 l/s 

Parkering 

Total area: 650 m2 = 0,065 ha 

Genomsläpplig asfalt: 650 m2 

ⱷ = (0,6 x 650 m2) / 650 m2 = 0,6 

Q10 = 0,6 x 230l/s, ha x 0,065ha = 9 l/s 

Q100 = 0,6 x 500l/s, ha x 0,065ha = 19,5 l/s 
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Park med grusstig 

Total area: 1610 m2 = 0,16 ha 

Grusad gång/cykelstig: 180 m2 

Park: 1430 m2 

ⱷ = (0,2 x 180 m2 + 0,1 x 1430m2) / 1610 m2 = 0,1 

Q10 = 0,1 x 230l/s, ha x 0,16ha = 3,7 l/s 

Q100 = 0,1 x 500l/s, ha x 0,16ha = 8,0 l/s 

Limkokaregatan 

Limkokaregatan är uppdelad i 7 delar A - G, dock är utformningen av gatan densamma på 

alla delar. Avrinningskoefficient beräknas och kan användas till alla delar då bara arean i 

varje del varierar. För del F och G kommer de stenlagda dikena placeras på samma sida av 

vägen som trottoaren och planas ut för att kunna användas som extra parkeringsplats eller 

mötesplats. Avrinningskoefficienten påverkas dock inte av detta.  

En tio meter lång bit av gatan: 

Total area: 40 m2 

Körbana: 2,2 m x 10 m = 22 m2 

Trottoar, stenbelagd med grusfog: 1 m x 10 m = 10 m2 

Stenbelagt dike: 0,4 m x 10 m = 4 m2 x 2st = 8 m2  

ⱷ = (0,8 x 22 m2 + 0,7 x 10 m2 + 0,7 x 8 m2)/40 m2 = 0,76 

 

Gatan är 4 meter bred 

 

Del A: 35 m lång x 4 m = 140 m2 = 0,014 ha 

Q10 = 0,76 x 230l/s, ha x 0,014ha = 2,4 l/s 

Q100 = 0,76 x 500l/s, ha x 0,014ha= 5,3 l/s 
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Del B: 13 m lång x 4 m = 52 m2 = 0,0052 ha 

Q10 = 0,76 x 230l/s, ha x 0,0052ha = 0,9 l/s 

Q100 = 0,76 x 500l/s, ha x 0,0052ha= 2,0 l/s 

 

Del C: 10 m lång x 4 m = 40 m2 = 0,004 ha 

Q10 = 0,76 x 230l/s, ha x 0,004ha = 0,7 l/s 

Q100 = 0,76 x 500l/s, ha x 0,004ha= 1,5 l/s 

 

Del D: 35 m lång x 4 m = 140 m2 = 0,014 ha 

Q10 = 0,76 x 230l/s, ha x 0,014ha = 2,4 l/s 

Q100 = 0,76 x 500l/s, ha x 0,014ha= 5,3 l/s 

 

Del E: 25 m lång x 4 m = 100 m2 = 0,01 ha 

Q10 = 0,76 x 230l/s, ha x 0,01ha = 1,7 l/s 

Q100 = 0,76 x 500l/s, ha x 0,01ha= 3,8 l/s 

 

Del F: 50 m lång x 4 m = 200 m2 = 0,02 ha 

Q10 = 0,76 x 230l/s, ha x 0,02ha = 3,5 l/s 

Q100 = 0,76 x 500l/s, ha x 0,02ha= 7,6 l/s 

 

Del G: 50 m lång x 4 m = 200 m2 = 0,02 ha 

Q10 = 0,76 x 230l/s, ha x 0,02ha = 3,5 l/s 

Q100 = 0,76 x 500l/s, ha x 0,02ha= 7,6 l/s 
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Viaduktgatan  

Gatan tillhör inte planområdet och ingår därför inte i avrinningsbegränsningen. Däremot 

kommer dagvattnet från de tre befintliga fastigheterna, delar utav Limkokaregatan och 

gång- och cykelvägen invid Viaduktgatan att omhändertas utmed denna gata.  

Gång- och cykelväg 

Uppdelad i tre bitar för att kunna leda och behandla vattnet på olika områden. 

Del 1 

Total area: 176,4 m2 = 0,018 ha 

Gång- och cykelväg: 4,2 m x 42 m = 176,4 m2 

ⱷ = (0,8 x 176,4m2)/176,4 m2 = 0,8 

Q10 = 0,8 x 230l/s, ha x 0,018ha = 3,3 l/s 

Q100 = 0,8 x 500l/s, ha x 0,018ha = 7,2 l/s 

 

Del 2 

Total area: 342 m2 = 0,034 ha 

Gång- och cykelväg: 4,2 m x 60 m = 252 m2 

Bevuxet dike: 1,5m x 60 m = 90 m2 

ⱷ = (0,8 x 252m2 + 0,1 x 90 m2)/342 m2 = 0,62 

Q10 = 0,62 x 230l/s, ha x 0,034ha = 4,8 l/s 

Q100 = 0,62 x 500l/s, ha x 0,034ha = 10,5  l/s 

 

Del 3 

Total area: 370,5 m2 = 0,037 ha 

Gång- och cykelväg: 4,2 m x 65 m = 273 m2 

Bevuxet dike: 1,5m x 65 m = 97,5 m2 

ⱷ = (0,8 x 273m2 + 0,1 x 97,5 m2)/370,5 m2 = 0,62 

Q10 = 0,62 x 230l/s, ha x 0,037ha = 5,3 l/s 
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Q100 = 0,62 x 500l/s, ha x 0,037ha = 11,5  l/s 

 

Befintliga fastigheter 

Hus 1 

Total area: 816 m2 = 0,082 ha 

Tak: 136 m2 

Uppfart/altan: 80 m2  

“Gräs”: 600 m2 

ⱷ = (0,9 x 136m2 + 0,8 x 80 m2 + 0,1 x 600 m2)/816 m2 = 0,31 

Q10 = 0,31 x 230l/s, ha x 0,082ha = 5,8 l/s 

Q100 = 0,31 x 500l/s, ha x 0,082ha = 12,7  l/s  

 

Hus 2 och 3 

Total area: 1785 m2 = 0,18 ha 

Tak: 219 m2 

Uppfart/altan: 100 m2  

“Gräs”: 1466 m2 

ⱷ = (0,9 x 219m2 + 0,8 x 100 m2 + 0,1 x 1466 m2)/1785 m2 = 0,24 

Q10 = 0,24 x 230l/s, ha x 0,18ha = 9,9 l/s 

Q100 = 0,24 x 500l/s, ha x 0,18ha = 21,6  l/s 
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Område Finjagatan 

Total area: 3800 m2 = 0,38 ha 

Finjagatan är uppdelad i 4 delar för att kunna beräkna och omhänderta dagvattnet på olika 

sätt utmed hela vägen. 

Del 1 

Total area: 965 m2 = 0,1 ha 

Gång- och cykelväg, stenbelagd med grusfog: 2,5 m x 65 m = 162,5 m2 

Vägbana, asfalt: 6 m x 65 m = 390 m2 

Parkering, genomsläpplig asfalt: 5 m x 25 m =125 m2 

Trottoar, stenbelagd med grusfog: 3m x 65 m = 195 m2 

Cementerat dike: 0,5 m x 65 m = 32,5 m2 

Övrigt: 5 m x 12 m = 60 m2 

För att avrinningen inte ska bli för stor kommer dagvattnet från trottoaren och övrigt att 

samlas i infiltrationsplanteringer som placeras på övrigt arean. Nedan beräknas avrinningen 

från resterande områdes area.  

ⱷ = (0,7 x 162,5 m2 + 0,8 x 390 m2 + 0,6 x 125 m2 + 0,8 x 32,5 m2)/710 m2 = 0,74 

Q10 = 0,74 x 230l/s, ha x 0,07ha = 11,9 l/s 

Q100 = 0,74 x 500l/s, ha x 0,07ha = 25,9  l/s 

 

Beräkning av dagvattenavrinningen från trottoar och ”övrigt” 

ⱷ = (0,7 x 195m2 + 0,8 x 60 m2)/255 m2 = 0,72 

Q10 = 0,72 x 230l/s, ha x 0,026ha = 4,3 l/s 

Q100 = 0,72 x 500l/s, ha x 0,026ha = 9,4 l/s   

 

Del 2 

Total area: 1255 m2 = 0,126 ha 

Gång- och cykelväg, stenbelagd med grusfog: 2,5 m x 75 m = 187,5 m2 
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Vägbana, asfalt: 6 m x 75 m = 450 m2 

Parkering, genomsläpplig asfalt: 5 m x 38 m =190 m2 

Trottoar, stenbelagd med grusfog: 3m x 75 m = 225 m2 

Cementerat dike: 0,5 m x 75 m = 37,5 m2 

Övrigt: 5 m x 33 m = 165 m2 

För att avrinningen inte ska bli för stor kommer dagvattnet från trottoaren och övrigt att 

samlas i infiltrationsplanteringar som placeras på övrigt arean. Nedan beräknas avrinningen 

från resterande områdes area.  

 

ⱷ = (0,7 x 187,5 m2 + 0,8 x 450 m2 + 0,6 x 190 m2 + 0,8 x 37,5 m2)/865 m2 = 0,73 

Q10 = 0,73 x 230l/s, ha x 0,087ha = 14,6 l/s 

Q100 = 0,73 x 500l/s, ha x 0,087ha = 31,8 l/s 

 

Beräkning av dagvattenavrinningen från trottoar och ”övrigt” 

ⱷ = (0,7 x 225m2 + 0,8 x 165 m2)/390 m2 = 0,74 

Q10 = 0,74 x 230l/s, ha x 0,039ha = 6,6 l/s 

Q100 = 0,74 x 500l/s, ha x 0,039ha = 14,4 l/s   

 

Del 3 

Total area: 970 m2 = 0,097 ha 

Gång- och cykelväg, stenbelagd med grusfog: 2,5 m x 60 m = 150 m2 

Vägbana, asfalt: 6 m x 60 m = 360 m2 

Parkering, genomsläpplig asfalt: 5 m x 40 m =200 m2 

Trottoar, stenbelagd med grusfog: 3m x 60 m = 180 m2 

Cementerat dike: 0,5 m x 60 m = 30 m2 

Övrigt: 5 m x 10 m = 50 m2 
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ⱷ = (0,7 x 150m2 + 0,8 x 360 m2 + 0,6 x 200 m2 + 0,8 x 30 m2 + 0,7 x 180 m2 + 0,8 x 50 

m2)/970 m2 = 0,73 

Q10 = 0,73 x 230l/s, ha x 0,097ha = 16,3 l/s 

Q100 = 0,73 x 500l/s, ha x 0,097ha = 35,4  l/s 

 

Del 4 

Total area: 610 m2 = 0,061 ha 

Gång- och cykelväg, stenbelagd med grusfog: 5 m x 15 m = 75 m2 

Vägbana, asfalt: 15 m x 25 m = 375 m2 

Trottoar, stenbelagd med grusfog: 3 m x 35m = 105 m2 

Övrigt: 2,5 m x 22 m = 55 m2 

ⱷ = (0,7 x 75m2 + 0,8 x 375 m2 + 0,7 x 105 m2 + 0,8 x 55 m2)/610 m2 = 0,77 

Q10 = 0,77 x 230l/s, ha x 0,061ha = 10,8 l/s 

Q100 = 0,77 x 500l/s, ha x 0,061ha = 23,5 l/s 

Total ytavrinning från hela området  

Q10 173 l/s 

Q100  376 l/s 
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Bilaga 2 

Beräkning av delkomponenternas storlek och kapacitet.  

Limkokareparken. 

Dike A och Dike B 

Inflöde av vatten 10 år 10 min totalt 14,9 l/s = 0,0149 m3/s resp. 14,8 l/s = 0,0148 m3/s 

Inflödet av vatten 100 år 10 min totalt 32,5 l/s = 0,0325 m3/s resp. 32,2 l/s = 0,0322 m3/s 

Eftersom de två dikena kommer att motta dagvatten av nästan exakt lika stora 

avrinningsvolymer har beräkningarna av dikena behandlats på samma gång. Den största 

avrinningsvolymen har valts.    

Area:   A = (b + z x y) x y  

  A = (0,5m + 6 x 0,2m) x 0,2m 

  A = 0,34 m2 

Våt parameter:  P = b + 2y √1 + z2 

  P = 0,5m + 2 x 0,2m x √1+ 62 

  P = 2,93 m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,34m2 /2,93m  

  R = 0,116m  

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,25 x 0,34m2 x 0,116m2/3 x 0,021/2  

  Q = 0,046 m3/s = 46 l/s 

Diket klara av att hantera 46 l/s vilket är betydligt mer än det som förväntas komma med 

Q100 regn.  

För att kontrollera att diket inte förstörs under ett kraftigt regn ska flödeshastigheten 

kontrolleras.  

 Q10 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 0,5 m/s. 

 Q100 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 1,0 m/s. 
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För detta behövs beräkning av det aktuella djupet vid ett Q10 resp. Q100. 

Vid X meters djup är flödet 0,0149 m3/s (Q10) 

Vid X meters djup är flödet 0,0325 m3/s (Q100) 

Genom att testa olika djup kommer man fram till detta flöde. 

För Q10. 

Test vid 12 cm = 0,12 m 

Area:  A= (0,5m + 6 x 0,12m) x 0,12m 

  A = 0,146m2 

Våt parameter: P = 0,5m + 2 x 0,12m x √1+62 

  P = 1,96m 

Ration metod:  R=A/P 

  R= 0,146m2 /1,96m 

  R= 0,0745 m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,146m2 x 0,0745m2/3 x 0,021/2 

  Q = 0,0146 m3/s = 14,6 l/s ≈14,9 l/s 

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,0146m3/s  /0,146m2 = 0,1 m/s → OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s  

  0,1m/s x 0,12m = 0,012m2/s → OK 

För Q100. 

Test vid 14,9 cm = 0,149m 

Area:  A= (0,5m + 6 x 0,172m) x 0,172m 

  A = 0,264m2 

Våt parameter: P = 0,5m + 2 x 0,172m x √1+62 

  P = 2,59 m 

Ration metod:  R=A/P 
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  R= 0,264m2/2,59m  

  R= 0,102 m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,264m2 x 0,102m2/3 x 0,021/2 

  Q = 0,03258m3/s = 32,6 l/s ≈ 32,5 l/s 

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,03258m3/s /0,264m2 = 0,123 m/s → OK  

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,123m/s x 0,172m = 0,021m2/s → OK 

Dike från Limkokareparken till Naturdammen 

Från Limkokareparken kommer ett utlopp finnas med en maximal avrinningsvolym på 5 l/s. 

Detta dagvatten kommer att transporteras i en cementliknande kanal. Innan dagvattnet når 

naturdammen kommer den passera en brant med en höjdskillnad på cirka tre meter, här 

kommer finnas ett vattenfall/kanal med kraftig lutning. 

Dikets utformning  

Area:   A = botten x höjden  

  A = 0,10m x 0,05m  

  A = 0,005m2 

Våt parameter:  P = b + 2y  

  P = 0,10m + 2 x 0,05m 

  P = 0,20 m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,005m2 /0,2m  

  R = 0,025 m 
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Lutning på 3 % vilket ger: 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,012 x 0,005m2 x 0,025m2/3 x 0,031/2  

  Q = 0,0062 m3/s = 6,2 l/s 

Diket klarar av 6,2 l/s vilket är lite mer än maximala flödet i diket men genom att placera 

stenar i diket kommer kapaciteten minska, samtidigt ökar vattenrörelserna. Vattenfallet 

kommer utformas på samma sätt dock med mer stenar, för att bromsa vattenflödet då en 

ökad lutning också ger ökad kapacitet för diket. Säkerheten kontrolleras utifrån 

förutsättningar för dikets fulla kapacitet, 6,2 l/s och att det inte finns några hindrande stenar 

i diket.  

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,0062m3/s /0,005m2 = 1,24 m/s →  INTE OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  1,24m/s x 0,05m = 0,062m2/s → OK. 

Viaduktgatan  

Gatan är uppdelad i tre delar beroende på hur dagvattnet skall ledas och omhändertas. Del 1 

kommer att ledas ut mot Vankivavägen för att sedan rinna ner i diket som finns bakom 

husen i område A, här kommer även avrinning från hus 1 och delar utav avrinningen från 

Limkokaregatan del A att ledas. Del två av Viaduktgatan och delar utav avrinningen från 

Limkokaregatan del A, kommer ledas längs med gatan för att sedan vid behov vika av i höjd 

med flerfamiljshuset, i område C, in mot parken. Viaduktgatans tredje del kommer att ledas 

längs gatan i riktning från torget. Vid behov kommer dagvattnet ledas in mot dammen i 

område C genom att passera Infiltrationsplanteringen utmed flerfamiljshuset. 

Del 1 

Viaduktgatan del 1 Q10 = 3,3 l/s   Q100 = 7,2 l/s 

Hus 1  Q10 = 5,8 l/s  Q100 = 12,7 l/s 

Limkokaregatan ½ del A Q10 = 1,2 l/s  Q100 = 2,7 l/s 

Totalt:   Q10 = 10,3 l/s  Q100 = 22,6 l/s 

Denna del utav Viaduktgatan har ingen grön/bevuxen del på grund av närheten till 

korsningen vilket gör att extra yta behövs till vägfiler. Dagvattentransporten kommer att 

lösas med ett cementdike. 
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Dikets utformning  

Area:   A = botten x höjden  

  A = 0,25m x 0,05m  

  A = 0,0125m2 

Våt parameter:  P = b + 2y  

  P = 0,25m + 2 x 0,05m 

  P = 0,35m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,0125m2/0,35m  

  R = 0,036 m 

Del 1 på 3 % vilket ger: 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,012 x 0,0125m2 x 0,036m2/3 x 0,031/2  

  Q = 0,0196 m3/s = 19,6 l/s 

Diket klara av att hantera 19,6 l/s vilket är något mindre än det som förväntas komma med 

ett Q100 regn. Genom att låta ena sidan utav diket, den mot vägen, vara 10 cm hög kan gång- 

och cykelvägen användas som ett magasin vid kraftigt regn. Samtidigt hindras dagvatten från 

vägen att översvämma diket samt trafiken hindras från att köra i diket. Diket är utav cement 

och därför behövs inte flödeshastigheten kontrolleras utifrån hållbarheten. Kontroll av 

säkerheten krävs, för detta har den maximala dikesvolymen används och det maximala 

djupet.  

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,0196m3/s /0,0125m2 = 1,57 m/s → INTE OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  1,57m/s x 0,05m = 0,078m2/s → OK. 
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Del 2  

Viaduktgatan del 2  Q10 = 4,8 l/s  Q100 = 10,5 l/s 

Hus 2 & 3  Q10 = 9,9 l/s  Q100 = 21,6 l/s 

Limkokaregatan ½ del A Q10 = 1,2 l/s  Q100 = 2,7 l/s 

Totalt:  Q10 = 15,9 l/s  Q100 = 34,8 l/s 

Denna del utav Viaduktgatan utformas med ett grönt/bevuxet parti mellan gång-/cykelväg 

och själva gatan. Denna yta kommer att utnyttjas för att hantera dagvattenavrinningen, dock 

kommer inte hela volymen från området kunna hanteras här utan avrinningen från hus 2 och 

3 kommer ledas med cementdiken till parken.   

Bevuxet dike 

Area:   A = (b + z x y) x y  

  A = (0,3m + 5 x 0,12m) x 0,12m 

  A = 0,11 m2 

Våt parameter:  P = b + 2y √1 + z2 

  P = 0,3m + 2 x 0,12m x √1+ 52 

  P = 1,524 m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,11m2/1,524m 

  R = 0,072 m 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,25 x 0,11m2 x 0,072m2/3 x 0,031/2  

  Q = 0,0132 m3/s = 13,2 l/s 

Diket klara av att hantera 13,2 l/s vilket är det som förväntas komma med ett Q100 regn, hus 

2 och 3 borträknat. Genom att utforma diket med en högre kant mot gatan kan trafik och 

avrinning härifrån förhindras att tränga ner i diket samtidigt som det skulle vara möjligt att 

använda gång-/cykelväg som ett tillfälligt magasin. Diket kommer att förses med ett 

bräddningsutlopp som kommer mynna i infiltrationsplanteringen från Viaduktgatan till 

naturdammen.  



80 
 

För att kontrollera att diket inte förstörs under ett kraftigt regn ska flödeshastigheten 

kontrolleras.  

 Q10 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 0,5 m/s. 

 Q100 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 1,0 m/s. 

För detta behövs beräkning av det aktuella djupet vid ett Q10 resp. Q100. 

Vid X meters djup är flödet 0,006 m3/s (Q10) 

Vid X meters djup är flödet 0,0132 m3/s (Q100) 

Genom att testa olika djup kommer man fram till detta flöde. 

För Q10. 

Test vid 8,5 cm = 0,085 m 

Area:  A= (0,3m + 5 x 0,085m) x 0,085m 

  A = 0,062m2 

Våt parameter: P = 0,3m + 2 x 0,085m x √1+52 

  P = 1,17m 

Ration metod:  R=A/P 

  R= 0,062m2 /1,17m 

  R= 0,053 m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,062m2 x 0,053m2/3 x 0,031/2 

  Q = 0,00606m3/s = 6,1 l/s ≈ 6 l/s 

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,00606m3/s /0,062m2 = 0,098 m/s → OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,098m/s x 0,085m = 0,0083m2/s → OK 
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För Q100. 

Samma som maximala volymen beräknad ovan 

Flödeshastighet:  V = Q/A 

  V = 0,0132m3/s /0,11m2 = 0,12 m/s → OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,12m/s x 0,12m = 0,0144m2/s → OK 

Cementdike längs med husen kommer att utformas på samma sätt som för Viaduktgatans 

del 1. För beräkningar se Viaduktgatan del 1. Lutningen kommer att vara 3 % vilket resulterar 

i att diket kan hantera19 l/s vilket är något mindre än det som förväntas komma med ett 

Q100 regn. Genom att låta ena sidan utav diket, den mot husen, vara 2 cm högre kan gång- 

och cykelvägen användas som ett magasin vid kraftigt regn 

Del 3 

Gång- och cykelväg  Q10 = 5,3 l/s  Q100 = 11,5 l/s 

Denna del utav Viaduktgatan utformas med ett grönt/bevuxet parti mellan gång-/cykelväg 

och själva gatan. Denna yta kommer att utnyttjas för att hantera dagvattenavrinningen. 

Utformningen på diket är densamma som för Viaduktgatans andra del. För beräkningar se 

del 2, bevuxet dike, för Viaduktgatan. Den totala kapaciteten blir 13,2 l/s vilket är mer än det 

som förväntas komma med ett Q100 regn. Genom att utforma diket med en högre kant mot 

gatan kan trafik och avrinning härifrån förhindras att tränga ner i diket samtidigt som det 

skulle vara möjligt att använda gång-/cykelväg som ett tillfälligt magasin. Diket förses med 

ett bräddningsutlopp som mynnar i Infiltrationsplanteringen utmed flerfamiljshuset. 

Infiltrationsplanteringen från Viaduktgatan till naturdamm 

Infiltrationsplanteringen skall motta dagvatten från Hus 2 och 3  

Hus 2 och 3   Q10 = 9,9 l/s   Q100 = 21,6 l/s 

Plus eventuell avrinning från bräddningsutloppet från Viaduktgatan del 2 och 3. 

På tio minuter ger detta en minsta volym på 21,6 l/s x 60 x 10 =12960 l = 13m3.  

Area:   A = L x B  

  A = 20m x 3m  

  A = 60m2 
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Höjden på planteringen är 10 cm = 0,1 m. 

60 m2 x 0,1m = 6 m3 

Infiltrationsplanteringen klara av att hantera 6 m3 vilket är mindre än det som förväntas 

komma med Q100 under tio minuter. Infiltrationsplanteringen förses med ett 

bräddningsutlopp som mynnar invid naturdammen. 

13m3 – 6 m3 = 7 m3 = 700 l  

700 l/10 min/60 sek = 1,2 l/s kommer minst att avrinna vid ett Q100 regn om inte något extra 

dagvatten tillförs via bräddningsutloppen. 

Finjagatan 

Utmed nästan hela Finjagatan (del 1-3) kommer ett cementdike anläggas. För ett gott 

helhetsintryck väljs samma djup och bredd på utformningen dock kommer lutningen skilja 

sig i de olika delarna vilket påverkar dikets kapacitet. Finjagatans fjärde del kommer inte 

förses med cementdikena och behandlas under rubriken damm vid uteservering.  

Del 1. 

Avrinnings volym från del E av Limkokaregatan samt från framsidan av två utav husen utmed 

Limkokaregatan och Finjagatan del 1.  

Del E Limkokaregatan: Q10 = 1,7 l/s  Q100 = 3,8 l/s 

2 Hus på Limkokaregatan: Q10 = 1,5 l/s  Q100 = 3,3 l/s 

Del 1 Finjagatan: Q10 = 11,9 l/s  Q100 = 25,9 l/s 

Totalt:   Q10 = 15,1 l/s  Q100 = 33 l/s 

Del 2. 

Avrinnings volym från del 2 av Finjagatan samt från baksidan på husen på område B2. 

Finjagatan:  Q10 = 14,6 l/s  Q100 = 31,8 l/s 

Husen område B1: Q10 = 0,3 l/s  Q100 = 0,7 l/s 

Totalt:   Q10 = 14,9 l/s  Q100 = 32,5 l/s 
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Del 3 

Avrinnings volym från del 3 av Finjagatan. Dock kommer området delas i två delar för att 

kunna styra avrinningen på ett optimalt sätt. Ena delen kommer vara 20 meter lång (1/3 utav 

avrinningen) och den andre 40 meter lång (2/3 av avrinningen).   

Finjagatan:  Q10 = 16,3 l/s  Q100 = 35,4 l/s 

20 meter lång → Q10 = 16,3 l/s/3 = 5,43 l/s samt Q100 = 35,4 l/s /3 = 11,8 l/s. 

40 meter lång → Q10 = (16,3 l/s /3) x 2 = 10,86 l/s samt Q100 (35,4 l/s /3) x 2 = 23,6 l/s. 

Detta innebär att cementdiket behöver klara ett maximalt flöde på 10,86 l/s resp. 23,6 l/s. 

Dikets utformning  

Area:   A = botten x höjden  

  A = 0,25m x 0,1m  

  A = 0,025 m2 

Våt parameter:  P = b + 2y  

  P = 0,25m + 2 x 0,1m 

  P = 0,45 m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,025m2/0,45m  

  R = 0,056 m 

Del 1 och 2 har en lutning på 2 % vilket ger: 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,012 x 0,025m2 x 0,056m2/3 x 0,021/2  

  Q = 0,043 m3/s = 43 l/s 

Diket klara av att hantera 43 l/s vilket är betydligt mer än det som förväntas komma med ett 

Q100 regn. Diket är utav cement och behöver därför inte flödeshastighetskontrolleras utifrån 

hållbarheten. Kontroll av säkerheten krävs, för detta har den maximala dikesvolymen 

används och det maximala djupet.  
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Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,043l/s /0,025m2 = 1,72 m/s → INTE OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  1,72m/s x 0,1m = 0,17m2/s → OK. 

 

Del 3 har en lutning på 1 % vilket ger: 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,012 x 0,025m2 x 0,056m2/3 x 0,011/2  

  Q = 0,0305 m3/s = 30,5 l/s 

Diket klara av att hantera 30,5 l/s vilket är betydligt mer än det som förväntas komma med 

ett Q100 regn. Diket är utav cement och behöver därför inte flödeshastighetskontrolleras 

utifrån hållbarheten. Kontroll av säkerheten krävs, för detta har den maximala dikesvolymen 

används och det maximala djupet.  

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,0305m3/s /0,025m2 = 1,2 m/s → INTE OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  1,2m/s x 0,1m = 0,12m2/s → OK. 

 

Bevuxet dike från Finjagatan till naturdammen 

Diket kommer att transportera dagvatten från del 2 av Finjagatan till naturdammen. 

Finjagatan del 2  Q10 = 14,6 l/s  Q100 = 31,8 l/s 

 

Area:   A = (b + z x y) x y  

  A = (0,8m + 10 x 0,15m) x 0,15m 

  A = 0,345 m2 
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Våt parameter:  P = b + 2y √1 + z2 

  P = 0,8m + 2 x 0,15m x √1+ 102 

  P = 3,8 m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,345m2 /3,8m 

  R = 0,09 m 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,25 x 0,345m2 x 0,09m2/3 x 0,021/2  

  Q = 0,039 m3/s = 39 l/s 

Diket klara av att hantera 39 l/s vilket är betydligt mer än det som förväntas komma med ett 

Q100 regn.  

För att kontrollera att diket inte förstörs under ett kraftigt regn ska flödeshastigheten 

kontrolleras.  

 Q10 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 0,5 m/s. 

 Q100 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 1,0 m/s. 

För detta behövs beräkning av det aktuella djupet vid ett Q10 resp. Q100. 

Vid X meters djup är flödet 0,0146 m3/s (Q10) 

Vid X meters djup är flödet 0,0318 m3/s (Q100) 

Genom att testa olika djup kommer man fram till detta flöde. 

För Q10. 

Test vid 9,5 cm = 0,095 m 

Area:  A = (0,8m + 10 x 0,095m) x 0,095m 

  A = 0,166m2 

Våt parameter: P = 0,8m + 2 x 0,095m x √1+102 

  P = 2,7m 

Ration metod:  R = A/P 

  R = 0,166m2 /2,7m 
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  R = 0,061 m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,166m2 x 0,06m2/3 x 0,021/2 

  Q = 0,0146 m3/s = 14,6 l/s  

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,0146m3/s  /0,166m2 = 0,088 m/s → OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,088m/s x 0,093m = 0,0082m2/s → OK 

För Q100. 

Test vid 13,6 cm = 0,136m 

Area:  A= (0,8m + 10 x 0,136m) x 0,136m 

  A = 0,294 m2 

Våt parameter: P = 0,8m + 2 x 0,136m x √1+102 

  P = 3,53m 

Ration metod:  R=A/P 

  R= 0,294m2 /3,53m 

  R= 0,0832 m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,294m2 x 0,0832m2/3 x 0,021/2 

  Q = 0,0317 m3/s = 31,7 l/s  

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,0317 m3/s /0,294m2 = 0,108 m/s → OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,108m/s x 0,136m = 0,015m2/s → OK 
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Bioretentionsdike vid parkering 

Avrinning från parkering och Finjagatan del 3 

Parkering   Q10 = 9,0 l/s  Q100 = 19,5 l/s 

Finjagatan   Q10 = 16,3 l/s  Q100 = 35,4 l/s 

Totalt  Q10 = 25,3 l/s  Q100 = 53,1 l/s 

 

Area:   A = (b + z x y) x y  

  A = (0,7m + 3 x 0,2m) x 0,2m 

  A = 0,26 m2 

Våt parameter:  P = b + 2y √1 + z2 

  P = 0,7m + 2 x 0,2m x √1+ 32 

  P = 1,96 m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,26m2 /1,96m 

  R = 0,133 m 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,25 x 0,26m2 x 0,133m2/3 x 0,021/2  

  Q = 0,038 m3/s = 38 l/s 

Biodiket klara av att hantera 38 l/s vilket är något mindre än det som förväntas komma med 

ett Q100 regn. Genom att utforma diket med en högre kant mot parkeringen kan avrinningen 

från bioretentionsdiket vid kraftigt regn tillåtas översvämma kanten mot parken och flöda ut 

på grönytan. Denna grönyta sluttar svagt ner mot dammen i parken. 

I botten på diket kommer själva bioretentionsdelen att finnas. För ett fungerande system 

krävs att infiltrationen i bioretentionsdelen fungerar samt att dräneringen är tillfredsställand 

jämtemot infiltreringen för att undvika översvämning. Med Darcys ekvation kan den 

maximala infiltreringen beräknas. 

 

 



88 
 

Darcys ekvation 

Qmax infiltration = k x W x L x ((hmax+d)/ d)  

Qmax infiltation = maximala infiltreringen (m3/s) 

k = jordlagrets  hydraliska konduktivitet (m/s) 

W = bredden på dikets botten (m) 

L = Längden på bioretentionszonen (m) 

hmax = djup på eventuellt stående vatten i diket (m) 

d = djupet på filtreringsmaterialet (m) 

Här antas att filtreringsmaterialet är en sandig lerjord med hydraulisk konduktivitet på 180 

mm/hr = 5 x 10-5 

Qmax infiltration = (5 x10-5)m/s x 0,7m x 33m x ((0,02m + 0,5m)/0,5m) 

Qmax infiltration = 0,0012 m3/s = 1,2 l/s 

Det kommer inte placeras något dräneringsrör i botten utan detta vatten tillåts infiltrera till 

grundvattnet.  

För att kontrollera att diket inte förstörs under ett kraftigt regn ska flödeshastigheten 

kontrolleras.  

 Q10 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 0,5 m/s. 

 Q100 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 1,0 m/s. 

För detta behövs beräkning av det aktuella djupet vid ett Q10 resp. Q100. 

Vid X meters djup är flödet 0,0253 m3/s (Q10) 

Vid X meters djup är flödet 0,038 m3/s (Q100) 

Genom att testa olika djup kommer man fram till detta flöde. 
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För Q10. 

Test vid 16,3 cm = 0,163 m 

Area:  A= (0,7m + 3 x 0,163m) x 0,163m 

  A = 0,194m2 

 

Våt parameter: P = 0,7m+ 2 x 0,163m x √1+32 

  P = 1,73m 

Ration metod:  R=A/P 

  R= 0,194m2/1,73m 

  R= 0,112 m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,194m2 x 0,112m2/3 x 0,021/2 

  Q = 0,0255 m3/s = 25,5 l/s ≈15,3 l/s 

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,0255m3/s /0,194m2 = 0,13 m/s → OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,13m/s x 0,163m = 0,021m2/s → OK 

För Q100. 

Samma som maximala flödet i diket, beräkning se ovan 

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,038 m3/s  /0,26m2 = 0,146 m/s → OK  

Flödeshastighet, säkerhet  V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,146m/s x 0,2m = 0,029m2/s → OK 
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Infiltrationsplanteringar utmed Finjagatan 

Utmed Finjagatans ena sida finns parkeringsplatser och gångväg. Dagvattnet från gångvägen 

kommer att tas omhand av infiltrationsplanteringar. Finjagatan är uppdelad i 4 delar, i del 1 

och 2 kommer det finnas infiltrationsplanteringar.  

Del 1   Q10 = 4,3 l/s → 4,3 x 60 sek x 10 min = 2580 l = 2,6 m3 

  Q100 = 9,4 l/s →9,4 x 60 sek x 10 min = 5640 l =5,6 m3 

 

Del 2   Q10 = 6,64 l/s → 6,64 x 60 sek x 10 min = 3984 l = 4m3 

  Q100 = 14,43 l/s → 14,43 x 60 sek x 10 min = 8658 l = 8,7 m3 

Från del 1, som har en plantering, finns möjlighet att leda överflödigt vatten till befintligt 

diket bakom husen i område A. Del 2 har 4 bassänger som är sammanlänkade för att kunna 

hålla volymen för ett Q100 regn. 

Infiltrationsplanteringarnas design 

Volymen: sidan x sidan x höjden 

5m x 6m x 0,1m = 3 m3   

Del 1 har en bassäng →  3 m3 kapacitet ≈ Q10 

3 m3 kapacitet ˂ Q100 överflöde = 5,6 m3 – 3 m3 = 2,6 m3 

2,6 m3 = 2600 l → 2600 l/ 10 min/ 60 sek = 4,33 l/s   

 

Del 2 har 4 bassänger →  4m x 3m = 12m3 kapacitet ˃ Q10 

  12m3 kapacitet är ˃ Q100 

Inget överflöde behövs men kommer ändå finnas. 

Damm vid uteservering 

Avrinning från Finjagatans fjärde del och avrinning från torget med uteservering  

Finjagatan del 4 Q10 = 10,8 l/s  Q100 = 23,5 l/s 

Torget  Q10 = 4,8 l/s  Q100 = 10,5 l/s 

Totalt:  Q10 = 15,6 l/s  Q100 = 34 l/s 
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Dammens storlek och volym.  

Maximal tillförsel vid Q100 = 34 l/s om det regnar i 10 minuter; 21 000 l /10 min = 21m3 / 10 

min. 

Utformning som en halv cirkel, med trappsteg runt om. Stående vatten i dammens botten. 

Arean för en cirkel:   x r2 

  x 2,52 = 19,6 m2 

eftersom det är en halvcirkel delas den i 2 

19,6 / 2 = 9,8m2  

Dammen skall ha en stående vattenspegel med ett djup på 0,2 m vilket ger 

0,2 x 9,8 = 1,96m3 

Varje trappsteg är 40 cm djupt samt 20 cm högt. 

Steg 1  

  x 2,92 = 26,4 m2/ 2 = 13,2 x 0,2 = 2,64m3 

Steg 2  

  x 3,32 = 34,2 m2/ 2 = 17,1 x 0,2 = 3,42m3 

Steg 3 

  x 3,72 = 43 m2/ 2 = 21,2 x 0,2 = 4,3m3 

Steg 4  

  x 4,12 = 52,8 m2/ 2 = 26,4 x 0,2 = 5,28m3 

Steg 5 

  x 4,52 = 63,6 m2/ 2 = 31,8 x 0,2 = 6,36m3 

Steg 6 

  x 4,92 = 75,4 m2/ 2 = 37,7 x 0,2 = 7,54m3 

Steg 7 

  x 5,32 = 88,2 m2/ 2 = 44,1 x 0,2 = 8,82m3 

Totalt: 38,4m3 utökad kvarhållningskapacitet.   
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Avrinning från dammen på maximalt 1,5 l/s till kommunalt avloppsnät. På 10 min hinner 900 

l (0,9 m3) avrinna från dammen. Dammen har då kapacitet för 39,3 m3 dagvatten. Något mer 

än vad som beräknas komma med Q100.  

Dike mellan befintliga byggnader och område B1 

Inflöde av vatten Q10 totalt 2,5 l/s = 0,0025m3/s 

Inflöde av vatten Q100 totalt 5,5 l/s = 0,0055m3/s 

Area:   A = (b + z x y) x y  

  A = (0,5m + 3 x 0,1m) x 0,1m 

  A = 0,08 m2 

Våt parameter:  P = b + 2y √1 + z2 

  P = 0,5m + 2 x 0,1m x √1+ 32 

  P = 1,132m 

Ration Metoden:  R = A/P 

  R = 0,08m2/1,132m  

  R = 0,0707m 

Mannings ekvation:  Q = 1/n x A x R2/3 x S1/2 

  Q = 1/0,25 x 0,08m2 x 0,0707m2/3 x 0,021/2  

  Q = 0,0077 m3/s = 7,7 l/s 

Diket klara av att hantera 7,7 l/s vilket är betydligt mer än det som förväntas komma med ett 

Q100 regn.  

För att kontrollera att diket inte förstörs under ett kraftigt regn ska flödeshastigheten 

kontrolleras.  

 Q10 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 0,5 m/s. 

 Q100 regn skall flödeshastigheten vara mindre än 1,0 m/s. 

För detta behövs beräkning av det aktuella djupet vid ett Q10 resp. Q100. 

Vid X meters djup är flödet 0,0025 m3/s (Q10) 

Vid X meters djup är flödet 0,0055 m3/s (Q100) 

Genom att testa olika djup kommer man fram till detta flöde. 
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För Q10. 

Test vid 4,9 cm = 0,049 m 

Area:  A= (0,5m + 3 x 0,049m) x 0,049m 

  A = 0,0317m2 

Våt parameter: P = 0,5m + 2 x 0,049m x √1+32 

  P = 0,81m 

Ration metod:  R=A/P 

  R= 0,0317m2/0,81m 

  R= 0,0391m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,0317m2 x 0,0391m2/3 x 0,031/2 

  Q = 0,002529m3/s = 2,5 l/s  

Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,002529m3/s /0,0317m2 = 0,0798 m/s → OK 

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,0798m/s x 0,049m = 0,004m2/s → OK 

För Q100. 

Test vid 7,5 cm = 0,075m 

Area:  A= (0,5m + 3 x 0,075m) x 0,075m 

  A = 0,054m2 

Våt parameter: P = 0,5m+ 2 x 0,075m x √1+32 

  P = 0,974m 

Ration metod:  R=A/P 

  R= 0,054m2 /0,974m 

  R= 0,0555m 

Mannings ekvation:   Q = 1/0,25 x 0,054m2 x 0,0555m2/3 x 0,031/2 

  Q = 0,005437 m3/s = 5,4 l/s≈ 5,5 l/s 
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Flödeshastighet:   V = Q/A 

  V = 0,005437m3/s /0,054m2 = 0,101 m/s → OK  

Flödeshastighet, säkerhet: V x djupet ‹ 0,4 m2/s 

  0,101m/s x 0,075m = 0,0075m2/s → Ok 

 

Naturdamm 

Avrinning från diken i Limkokareparken, överflöde infiltrationsplantering, Finjagatan del 2, 

överflöde från bioretentionsdiket vid parkering samt avrinning från omgivande area. 

Limkokareparken   Maximalt 5 l/s 

Finjagatan del 2   Maximalt = 15 l/s 

Omgivande yta    Q100 = 8,0 l/s 

Överflöde biodike   Maximalt = 15,1 l/s 

Överflöde infiltrationsplantering   minst 1,2 l/s 

Avrinning gröna tak område C  23,1 l/s 

Totalt:     67,4 l/s 

På tio minuter med maximal intensitet blir det 40,4 m3.   

67,4 l x 60 sek x 10 min = 10400 l = 40,4 m3 

Omkretsen på dammen beräknas med antagande om att bredden är 5 m och längden på 

dammen är 10 m med hjälp av beräkningar på en elips omkrets enligt formeln: 

O ≈                 )   √      )  

a = längden/ 2  

b = bredden/ 2 

O ≈                      )   √         )  

O ≈ 18,7 m 

Arean för dammen blir enligt samma utgångspunkter: 
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A = 39, 3 m2 

Medeldjupet antas vara 0,7 meter vilket ger en volym på: 

39,3 m2 x 0,7 m = 27,5 m3  

Dammen har en konstant vattenvolym på ca 27,5 m3.  

 

Den utökade kapaciteten i dammen kommer vara uppdelad i tre steg. 

Steg 1 kommer ha en lutning på 1:10 och vara maximalt 0,1 meter djup.  

(0,1m x 1m) / 2 = 0,05 m2  

Varje tvärgenomsnitt av dammens lutande sida har volym på 0,05 m2. 

Omkretsen på dammen är 18,7 m  

0,05 m2 x 18,7 m = 0,93 m3 

Eftersom att dammen inte har raka sidor kommer volymen i sluttningarna vara större än 

0,93 m3. 

Arean på den stående vattenspegeln är 39,3 m2. Steg 1 skulle maximalt ha ett djup på 0,1 m. 

39,3 m2 x 0,1 m = 3,9 m3 

3,9 m3 + 0,93 m3 = 4,8 m3 

 

Steg 2   

Omkretsen på dammen beräknas med antagande om att bredden nu är 7 m och längden  

på dammen är 12 m med hjälp av beräkningar på en elips omkrets enligt formeln: 

O ≈                 )   √      )  

a = längden/ 2  

b = bredden/ 2 

O ≈                    )   √       )  

O ≈ 23,2 m2 
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Arean för dammen blir enligt samma utgångspunkter: 

              

                  

A = 66 m2 

Steg 2 kommer ha en lutning på 1:20 och vara maximalt 0,1 meter djup 

(0,1m x 2m) / 2 = 0,1 m2  

Varje tvärgenomsnitt av dammens lutande sida har volym på 0,1 m2. 

Omkretsen på dammen är 23,2 m  

0,1 m2 x 23,2 m = 2,32 m3 

Eftersom att dammen inte har raka sidor kommer volymen i sluttningarna vara större än 

2,32 m3. 

Arean på den stegs 1 vattenspegeln är 66 m2. Steg 2 skulle maximalt ha ett djup på 0,1 m. 

66 m2 x 0,1 m = 6,6 m3 

2,32 m3 + 6,6 m3 = 8,9 m3 

 

Steg 3 

Hela grönområdet i anslutning till dammen uppskattad area till 20 m x 20 m = 400 m2 med 

ett djup på 0,1 m till angränsande landskapselement, ger en volym på 40 m3. 

Total utökad kapacitet  

8,9 m3 + 4,42 m3 + 40 m3 = 53,3 m3 

Detta är nästan 12,9 m3 mer än det som beräknas med Q100 ihållande i tio minuter.  

Utlopp till kommunalt ledningsnät på maximalt 0,5 l/s 

På en timme kan det avrinna: 

0,5 l/s x 60 sek x 60 min = 1800 l/h 

Beräknat Q100 till dammen var 40,4 m3 = 40400 l  

40400 l/ 1800 l/h = 22,4 h 
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Det tar nästan ett dygn att återgå till normal vattennivå i dammen om inte ytterligare 

tillrinning sker och maximal avrinning på 0,5 l/s råder under hela perioden och med 

antagande om att ingen infiltration i marken sker.  

 

Befintligt dike 

Förväntad tillrinning vid Q100: 86,1 l/s. vid denna tillrinning under 10 minuter blir det 51660 l, 

vilket ungefär är 51,6 m3. 

Längd: 80 m 

Bredd: 10 m 

Djup: 1,5 m 

Total kapacitet: l x b x d = 80m x 10m x 1,5m = 1200 m3  

Vid en tillrinning på 51,6 m3 kommer vattennivån att höjas med 0,065 m enligt: 

80 m x 10 m x 0,065 m = 52 m3  

Eftersom det finns tät växtlighet i diket kommer höjningen vara mer än 0,065 m, dock 

kommer den inte överskrida 1,5 m.  

Diket används som magasin och inte för transport av dagvatten därför behövs inte 

flödeshastigheten för dikets- och allmänhetens säkerhet kontrolleras.  


