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1 Inledning 

Esencial arkitektur, Laborma och Urban Properties har tillsammans vunnit en 

markanvisningstävling för att bygga studentbostäder på fastigheten Ekhagen 2:1 i 

Jönköpings kommun. Planområdet är ca 1,8 hektar stort och utgörs i dagsläget av en 

sluttande ekhage (Figur 1). 

 

Figur 1. Planområdet utgörs idag av naturmark i form av en ekhage. 

I samband med nybyggnationen har WRS AB fått i uppdrag att beräkna hur ett 30-årsregn 

kan omhändertas inom fastigheten. Den planerade nybyggnationen innefattar fyra 

byggnader med 320 bostäder för studenter. Dessutom ska det skapas en odlingsallé, ett 

torg, utsiktsterrasser och gröna innergårdar. Därtill bevaras delar av den befintliga 

ekhagen (Figur 2). 

 

Figur 2. Planerad nybyggnation tolkad utifrån figur på s.20 i tävlingsbidraget för 

markanvisningen (Esencial m.fl., 2018). 
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Idag är det mycket låg risk för stående vatten vid skyfall inom planområdet enligt 

Länsstyrelsen i Jönköpings län skyfallskartering (Figur 3). Nedströms planområdet, i 

korsningen Tallörtsbacken/Bataljonsgatan, kan det däremot ställa sig ca 15 cm vatten på 

vägen och max 30 cm vatten bredvid vägen. Ett befintligt infiltrationsdike går idag längst 

med Tallörtsbacken för att undvika att vatten rinner över vägen vid höga flöden. Vi 

rekommenderar att detta dike bevaras.  

 

Figur 3. Maxdjup vid skyfall samt placering av infiltrationsdike. Källa skyfallskartering: 

Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). 

2 Flödesberäkningar 

Avrinningen före och efter nybyggnation har beräknats enligt rekommendationer i 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Vid beräkningar och åtgärdsförslag har hänsyn 

tagits till svensk branschstandard samt Jönköping kommuns krav på dagvattenhantering. 

2.1 Flöden nuläge och framtid 

För bestämning av dimensionerande flöden har rationella metoden använts (Formel 1).  

Formel 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde  

 Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

 A = avrinningsområdets area [ha] 

 φ = avrinningskoefficient [-] 

 i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 

 regnets återkomsttid 

 kf = klimatfaktor [-] 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

Avrinningskoefficienten (φ) talar om hur stor andel av nederbörden som avrinner och är 

indirekt ett mått på hur hårdgjort ett område är, där högre avrinningskoefficient innebär 
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högre hårdgörningsgrad och högre andel avrinnande nederbörd. Den reducerade arean 

(Ared) är ett mått på andelen ”hårdgjord yta” och fås genom att multiplicera area (A) med 

avrinningskoefficient. 

Enligt prognostiserade klimatförändringar kommer regn med högre nederbördsintensitet 

bli vanligare under perioden fram till år 2100. Därför rekommenderar Svenskt Vatten i 

publikation P110 (2016) att nya dagvattensystem dimensioneras med en klimatfaktor (kf) 

på minst 1,25 för nederbörd med kortare varaktighet än en timme. 

Då det tidigare förekommit översvämningar nedströms ställer Jönköping kommuns krav 

på att det inte ska avrinna mer dagvatten från området vid ett 30-års regn än från befintlig 

markanvändning. Enligt Svenskt Vattens publikation P110 är branschstandard för 

dimensionering av nya dagvattenledningar för tät bostadsbebyggelse ett regn med en 

återkomsttid på 5 år vid fylld ledning och 20 år för trycklinje i marknivå. Därmed är det 

5-årsregn som är det dimensionerande flödet enligt branschstandard. Därför beräknades 

flöden och magasinsbehov för både ett 5- och 30-årsregn, med indata från Tabell 1. 

Tabell 1. Indata för beräkning av dimensionerande flöden. Från Svenskt Vatten P110 

Parameter Värde  

Återkomsttid 30-årsregn 360 månader 

Återkomsttid 5-årsregn 60 månader 

Varaktighet 10 minuter 

Regnintensitet utan fördröjning (30-årsregn) 328 l/s, ha 

Regnintensitet utan fördröjning (5-årsregn) 181 l/s,ha 

Klimatfaktor (kf) 1,25 

 

För att genomföra beräkningarna har planområdet delats upp i sju föreslagna 

delavrinningsområden samt i åtta kategorier utifrån planerad markanvändning (Figur 4). 

Det är viktigt att höjdsättningen säkerställer möjliga ytledes avrinningsvägar vid både 

låga och höga flöden, varvid förslag på ytavrinningsvägar redovisas i Figur 3.

 

Figur 4. Planerad markanvändning samt förslag på sju delavrinningsområden. 
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Area och avrinningskoefficienter för markanvändningskategorierna och 

delavrinningsområdena efter nybyggnation men utan åtgärder för lokalt omhändertagande 

av dagvatten (LOD) ses i Tabell 2. Innan nybyggnation har hela planområdet klassats 

som naturmark med avrinningskoefficient 0,1. 

Tabell 2. Area efter nybyggnation för hela området (A) samt delavrinningsområde 1-7 

(A1-A7) indelat i 8 markanvändningstyper med redovisade avrinningskoefficienter (φ) 

Markanvändning utan 
LOD 

φ  

[-] 

A  

[m2] 

A1 

[m2] 

A2  

[m2] 

A3  

[m2] 

A4  

[m2] 

A5  

[m2] 

A6  

[m2] 

A7  

[m2] 

Tak 0,9* 3 900 - 1 030 - - 760 1 120 990 

Växthus på tak  0,9 200 - - - - 200 - - 

Parkering 0,8* 1 700 - - 800 900 - - - 

Cykelparkering 0,8* 200  70 85 - 25 - 20 

Körytor 0,8* 1 300 125 320 65 - 350 - - 

GC-vägar (grus) 0,2 2 100 175 490 250 - 460 600  

Bevarad naturmark 0,1 6 700  390 - - 1 405 1 080  

Odlingsytor (stenplattor) 0,7* 1 500 1 500 - - - - - - 

Summa area - 17 600 1 800 2 300 1 200 900 3 200 2 800 5 400 

Summa reducerad area - 8 390 1 185 1 376 810 720 1 397 1 124 1 667 

*Avrinningskoefficienterna är för konventionella, ogenomsläppliga byggmaterial. Detta kan verka ologiskt 

eftersom det planeras gröna tak på taken samt genomsläpplig beläggning på bil- och cykelparkeringar, alla 

med lägre avrinningskoefficient. Därtill kommer odlingsytorna ha god infiltrationskapacitet. Orsaken till de 

”höga” avrinningskoefficienterna är att scenariot behövs för beräkning av behovet av magasinsvolym samt 

för att kunna tillgodoräkna magasinskapaciteten i de planerade materialen och beläggningarna. 

Resultaten från beräkningarna med Formel 1 ses i Tabell 3. Rätt dimensionering av 

ledningsnät, om området görs om till kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, 

ligger under VA-huvudmannens ansvar. 

När man jämför de dimensionerande flödena idag och i framtiden (innan nybyggnation 

utan klimatfaktor jämfört med efter nybyggnation med klimatfaktor) ses att flödena ökar 

efter nybyggnation med 158 l/s vid 5-årsregn och 286 l/s vid 30-årsregn (Tabell 3). 

Tabell 3. Dimensionerande flöden innan och efter nybyggnation med 5 och 30 års 

återkomsttid (Q5 och Q30), med och utan klimatfaktor (kf). Areor (A), sammanvägda 

avrinningskoefficienter (φ) och reducerade areor (Ared = A · φ) 

Delavrinnings- 

område 
Nybyggnation 

A  

[ha] 

φ  

[-] 

Ared  

[ha] 

Q5 

[l/s] 

Q5,kf 

[l/s] 

Q30 

[l/s] 

Q30,kf 

[l/s] 

1 Innan 0,18 0,1 0,018 3,3 4,1 5,9 7,4 

2 Innan 0,23 0,1 0,023 4,2 5,2 7,5 9,4 

3 Innan 0,12 0,1 0,012 2,2 2,7 3,9 4,9 

4 Innan 0,09 0,1 0,009 1,6 2,0 3,0 3,7 

5 Innan 0,32 0,1 0,032 5,8 7,3 10,5 13,1 

6 Innan 0,28 0,1 0,028 5,1 6,3 9,2 11,5 

7 Innan 0,54 0,1 0,054 9,8 12,2 17,7 22,1 

Hela planområdet Innan 1,76 0,1 0,176 32 40 58 72 

1 Efter 0,18 0,66 0,119 21,5 26,9 38,9 48,6 

2 Efter 0,23 0,60 0,138 25,0 31,2 45,1 56,4 

3 Efter 0,12 0,68 0,081 14,7 18,4 26,6 33,2 

4 Efter 0,09 0,80 0,072 13,1 16,3 23,6 29,5 

5 Efter 0,32 0,44 0,140 25,3 31,7 45,8 57,2 

6 Efter 0,28 0,44 0,124 22,4 28,0 40,5 50,7 

7 Efter 0,54 0,31 0,167 30,2 37,8 54,6 68,3 

Hela planområdet Efter 1,76 0,48 0,839 152 190 275 344 
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2.2 Magasinsbehov 

Fördröjningskravet är att det inte ska avrinna mer dagvatten från detaljplaneområdet vid 

ett 30-års regn i framtiden än vad det gör idag. I ett översiktligt PM som Geosigma gjort 

tidigare i detaljplanearbetet beräknades att 240 m3 dagvatten behöver kunna fördröjas 

inom området vid ett schablonscenario (Geosigma AB, 2017). Då magasinsvolymen är 

starkt beroende av utformningen av planområdet har mer ingående beräkningar utförts nu 

när markanvändningen specificerats (men med samma metod som Geosigma). 

Magasinsberäkningar för varje delavrinningsområde (Figur 4) har beräknats enligt 

ekvation 9.1 i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) med värden från Tabell 1 och 

Tabell 3. Ekvationen är som följande: 

Formel 2: Magasinsvolym beräknat med rationella metoden (ekvation 9.1 i 
P110) 

V = specifik magasinsvolym [m3/hared] (hared = reducerad area [ha]) 

iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet [l/s, ha] 

tregn = regnvaraktighet [min] 

trinn = rinntid [min] 

K = specifik avtappning från magasinet [l/s, hared] 

𝑉 = 0,06(𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛

) 

För att flödet vid ett 5-årsregn inte ska öka jämfört med flödet idag krävs en 

utjämningskapacitet på 108 m3 vid ett konstant tappflöde med flödesregulator, d.v.s. att 

avtappningen sker med full kapacitet under hela tappfasen (Tabell 4). För 

infiltrationsanläggningar sker en avrinning först när nederbördsintensiteten överstiger 

markens/anläggningens infiltrationskapacitet och när marken är mättad avtar 

infiltrationskapaciteten. För att räkna fram magasinsbehov vid dessa förutsättningar antas 

en tappning motsvarande den via rör eller överfall där full kapacitet inte erhålls initialt. 

Då multipliceras en så kallad reducerad flödesfaktor (vanligen 0,67) med maxtappflödet. 

En minskning av maxtappflödet ger i sin tur ett större erforderligt magasinsbehov. För 

området Ekhagen innebär det att magasinsbehovet ökar till 135 m3 om flödesregulator ej 

används (Tabell 4). 

För att flödet vid ett 30-årsregn inte ska öka jämfört med flödet idag krävs en 

utjämningskapacitet på 192 m3 vid ett konstant tappflöde med flödesregulator och 240 m3 

om flödesregulator ej används (Tabell 4). 

Tabell 4. Erforderlig magasinsvolym vid 5- samt 30-årsregn, med/utan flödesregulator 

Delavrinnings-
område 

Magasinsvolym, 

5-årsregn med 

flödesregulator 

[m3] 

Magasinsvolym, 

5-årsregn utan 

flödesregulator 

[m3] 

Magasinsvolym 

30-årsregn med 

flödesregulator 

[m3] 

Magasinsvolym 

30-årsregn utan 

flödesregulator 

[m3] 

1 18 22 32 39 

2 20 24 35 43 

3 12 15 22 27 

4 12 14 21 25 

5 16 21 29 37 

6 15 19 26 33 

7 15 20 27 36 

Totalt 108 135 192 240 
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3 Förslag på dagvattenhantering 

Följande rekommendationer är gjorda utifrån scenariot att 240 m3 dagvatten ska 

omhändertas inom området (magasinsbehov vid 30-årsflöde utan flödesregulator utifrån 

att flödet från området inte får öka efter exploatering).  

3.1 Schematisk dagvattenavledning 

Takvatten rekommenderas omhändertas i tjockare gröna tak med kapacitet att utjämna 

20 mm nederbörd. Enligt beställaren klarar de planerade trähusen av den ökade vikten 

som magasinering av 20 mm nederbörd innebär. Som komplement kan vattnet ledas ut på 

gräsytor (Figur 5), till träd i skelettjord, i odlingsstråket eller till växtbäddar. Växtbäddar 

bör kommunicera med underliggande marklager, alltså inte anläggas med en tät botten.

 

Figur 5. Exempel på utkastare och dagvattenränna för takdagvatten till gräsytor. 

Ur föroreningssynpunkt behöver reningsåtgärder främst vidtas vid parkeringar och 

körytor. Parkeringsplatser rekommenderas att anläggas med genomsläpplig beläggning. 

Den genomsläppliga beläggningen kan i botten kommunicera med eventuellt angränsande 

trädplanteringar med skelettjordar. Alternativt kan en hårdgjord parkeringsyta luta mot en 

angränsande yta som har kapacitet att utjämna och rena dagvatten t.ex. växtbädd, låglänt 

gräsyta eller inlopp till en skelettjord. Dagvatten från hårdgjorda körytor föreslås ledas till 

träd i skelettjord. Stor del av avrinnande dagvatten rekommenderas avledas mot 

odlingsallén. I allén föreslår vi att utjämningskapacitet för dagvatten skapas genom att 

träden planteras med skelettjordar, att växtbäddarna är nedsänkta (ytlig 

utjämningskapacitet) och/eller att gabionmurar används för magasinsbehov. 

Ett förslag på hur magasinsbehovet kan uppnås inom planområdet ges i systemskissen 

nedan (Figur 6). Mer detaljerade beräkningar för de olika LOD-åtgärderna finns 

redovisade i bilaga 1. Observera att magasinskapaciteten kan uppnås på olika sätt genom 

att kombinera olika LOD-åtgärder. I systemskissen har det totala magasinsbehovet på  

240 m3 (vid 30-årsregn utan flödesregulator) uppnåtts genom en kombination av träd i 

skelettjord, nedsänkta växtbäddar, gröna tak och genomsläppliga beläggningar. Det är 

även möjligt att anlägga exempelvis skålformade ytor/torrdammar eller gabionmurar som 

komplement för att uppnå behovet av magasinsvolym eller som en extra buffert. För att 

säkerställa avledning av dagvatten vid skyfall rekommenderar vi att det befintliga diket 

längsmed Tallörtsbacken bevaras. Diket kommer då fånga upp överskottsvatten som inte 

utjämnas i de lokala dagvattenanläggningarna och avleda det mot det sydvästra hörnet av 

planområdet.  



 

 

PM dagvatten Ekhagen 2:1 i Jönköping, WRS AB, 2019-02-19 

10 (17) 

 

Figur 6. Systemskiss över potentiella LOD-åtgärder (LOD=Lokalt Omhändertagande av 

Dagvatten). Tillsammans kan exempelvis 3 900 m2 gröna tak (med 20 mm 

fördröjning), 1 900 m2 genomsläpplig beläggning (med 30 mm fördröjning) 22 stycken 

träd i skelettjord (15 m3 rotningsbar skelettjordsvolym, 30 % porositet) samt 50 m2 

växtbäddar (fördröjningsvolymsdjup 0,2 m) fördröja 240 m3 dagvatten 

(magasinsbehovet vid ett 30-årsregn utan flödesregulator). Utjämningskapaciteten hos 

infiltrationsdiket är inte inräknat i magasinsvolymen. 

Observera att detaljerad höjdsättning efter nybyggnation ej erhållits. Flödespilarna i  

Figur 6 är placerade utifrån föreslagna delavrinningsområden. Presenterade 

åtgärdsförslag för dagvattenhantering gäller framförallt regn med upp till 30-års 

återkomsttid. Vid kraftigare regntillfällen är det viktigt att vattnet kan avledas ytledes för 

att undvika skador på byggnader och infrastruktur, varför höjdsättningen är mycket 

viktig. Markytan behöver luta ner bort från byggnader, t.ex. mot grönytor och gång- och 

cykelvägar. Vägar och stigar i området bör anläggas lägre än när liggande byggnader för 

att på så sätt få en ytvattenavledande funktion vid skyfall. Alternativt kan skyfallsvägar 

anläggas som flacka dikesanvisningar i grönytor. Generellt bör kantstenar till planteringar 

och gröna ytor undvikas alternativt anläggas med släpp i kantstenen så att dagvatten även 

ytledes kan avledas till dessa ytor. 

Utifrån krav från Jönköpings kommun får dagvatten inte avledas mot ravinen söder om 

planområdet. Detta då det riskerar ras i ravinen samt översvämning av köpcentret Asecs 

som ligger väster om planområdet. Dessutom ställer Jönköpings kommun krav på att 

marken inom planområdet får hårdgöras till maximalt 50 %. Om området byggs utan 

gröna tak och genomsläppliga beläggningar kommer det att ha en avrinningskoefficient 

på 0,48 (Tabell 3), d.v.s. vara 48 % hårdgjort. Eftersom både gröna tak och 

genomsläppliga beläggningar planeras kommer området med god marginal att klara 

kravet på maximalt 50 % hårdgöring. Ser man till andelen ytor som planeras att anläggas 

som hårdgjorda ytor (växthus på tak, asfalt på körytorna och stenplattor vid 

odlingsytorna) så utgör dessa ytor 3 000 m2 av 17 600 m2 totalt, vilket är drygt 17 % av 

området. 



 

 

PM dagvatten Ekhagen 2:1 i Jönköping, WRS AB, 2019-02-19 

11 (17) 

3.2 Beskrivning av anläggningar 

Anläggningarna inom planområdet ska dimensioneras utifrån tekniskt avrinningsområde 

till respektive anläggning med utgångspunkt i att det totalt behöver finnas en 

utjämningskapacitet på 240 m3 (om magasinsbehovet dimensioneras utifrån ett 30-

årsregn utan flödesregulator). Vid exempel på dimensionering i olika anläggningar har vi 

utgått från en utjämningskapacitet på 25 mm nederbörd vilket motsvarar den alstrade 

regnvolymen vid ett 30-årsregn med 10 minuters varaktighet inklusive 

klimatfaktor(Svenskt Vatten, 2016). Dessutom medför 25 mm fördröjning en kapacitet att 

utjämna ca 95 % av årsnederbörden (DHI, 2015). 

3.2.1 Träd i skelettjord 

Vi rekommenderar att de träd som planteras i området anläggs med skelettjord (Figur 7). 

 

Figur 7. Exempel på gatuutformning vid Bro trädgårdsstad Gestaltningsprogram 2014 

(vänster) och gatuutformning och träd i skelettjord på Strandbodgatan i Uppsala 

(höger). 

Beroende på hur skelettjorden utformas kommer träden att kunna ta emot olika mycket 

vatten. Träden har även ett vattenbehov som måste tillgodoses vilket gör 

trädplanteringarna lämpliga att använda för utjämning av dagvatten. Rekommenderad 

rotningsbar skelettjordsvolym per träd är 15 m3, exklusive bärlager och överbyggnad, 

dvs. endast skelettjordslagret (Stockholms stad, 2017). Trädrötterna behöver ges 

möjlighet att växa obegränsat i minst två riktningar. Problem som kan uppstå generellt för 

träd i stadsmiljöer är skador från bilar på rötter/stammar. När de placeras mellan 

parkeringsfickor är risken att trädet skadas av bilar större. Genom att plantera träden 

parvis mellan parkeringsfickor minskas radien där risk för påkörning finns. I Tabell 5 

presenteras minimikraven för skelettjordar, men observera att generösare växtvolymer ger 

bättre växtförutsättningar. 
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Tabell 5. Minsta rekommenderade dimensionering av skelettjord för större och mindre 

typer av träd 

 Min krav bredd* 

[m] 

Min krav djup** 

[m] 

Större träd – t.ex. 
lind, lönn och ek 

4 1 

Mindre träd – t.ex. 
rönn, körsbär och 

prydnadsapel 

2 0,6 

*Källa: Stockholms stad (2009) 

**Källa: Stockholms stad (2017) 

Beroende på skelettjordens uppbyggnad kan anläggningen magasinera olika volymer 

vatten. Från olika beläggningar avrinner även olika mängder vatten. Hur mycket som 

avrinner beror på beläggningens avringningskoefficient. Exempelvis är den 0,8 för asfalt 

och 0,9 för tak (Svenskt Vatten, 2016). Vid 25 mm nederbörd på 100 m2 yta, avrinner ca 

2 m3 från asfalterad yta och ca 2,25 m3 från tak (Tabell 6). 

Tabell 6. Alstrad volym dagvatten från 100 m2 asfalt eller tak vid 25 mm nederbörd 

Yta Avrinningskoefficient 

[-] 

Alstrad volym dagvatten per 100 m2 

[m3] 

100 m2 asfalt 0,8 2 

100 m2 tak 0,9 2,25 

 

Med utgångspunkt att minsta volym på skelettjorden bör vara 15 m3 kan en skelettjord 

med effektiv porvolym på 30 % utjämna 4,5 m3 dagvatten. En skelettjord med 30 % 

effektiv porvolym kallas för en ”luftig skelettjord” och kan utjämna 25 mm dagvatten 

från en asfaltsyta på ca 225 m2 (avrinningskoefficient 0,8) eller en takyta på 200 m2 

(avrinningskoefficient 0,9). 

Vi rekommenderar att luftiga skelettjordar används för trädplanteringar då de har 

möjlighet att ta hand om en stor volym dagvatten per träd samt att de visat goda resultat 

vad gäller trädens hälsa och tillväxt (Hallgren, 2016). 

3.2.2 Växtbäddar 

Växtbäddars uppbyggnad kan anpassas till platsspecifika förhållanden och önskat 

utseende, vilket innebär att de kan se väldigt olika ut (Figur 8). Samma beståndsdelar 

förekommer dock i de flesta anläggningar: inlopp, erosionsskydd, fördröjningszon, 

filtermaterial och dränering (Figur 9). I den övre delen av växtbädden konstrueras en 

fördröjningszon (100–300 mm djup) där vattnet kan magasineras och kan bli stående en 

kortare period. 
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Figur 8. Bildexempel på nedsänkt eller upphöjd växtbädd i anslutning till parkeringar 

eller längs en husvägg. 

Växtbäddar har relativ hög reningsgrad, beroende på djup och material. Reningskapacitet 

avseende partikelbundna föroreningar kan nå upp till 80–90 % (Blecken, 2016). 

Växtbäddar har även förmåga att avskilja olja och organiska miljögifter från dagvattnet. 

 

 

 

Figur 9. Principiell uppbyggnad av en nedsänkt växtbädd. Illustration: WRS. 

Utformningen av växtbäddar beror på platstillgång, utjämningsbehov och filtersubstratets 

egenskaper i växtbädden. Om växtbädden anläggs med en fördröjningszon med djup på 

0,2 m (se Figur 9), med kapacitet att utjämna 25 mm nederbörd så krävs 3–10 m2 

växtbädd per 100 m2 asfaltyta och 4–11,25 m2 per 100 m2 takyta beroende på 

filtermaterialets infiltrationshastighet och den ytliga utjämningskapaciteten (Tabell 7). 
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Tabell 7. Erforderligt ytbehov av växtbädd med fördröjningsvolymsdjup 0,2 m för att 

fördröja 25 mm nederbörd från 100 m2 typyta (asfalt eller tak) 

Tillrinnande 
yta  

Avrinningskoefficient, φ 

[-] 

Erfoderlig yta 
växtbädd, alternativ a 

[m2] 

Erfoderlig yta 
växtbädd, alternativ b  

[m2] 

100 m2 asfalt  0,8 3 10 

100 m2 tak  0,9 4 11,25 

Alternativ a: 100 mm/h infiltrationskapacitet i filtermaterialet 

Alternativ b: Infiltration i filtermaterialet försummad. All magasinering i ytmagasinet. 

3.2.3 Gröna tak 

Gröna tak kan vara ett bra alternativ eller komplement om det finns begränsad yta för 

dagvattenlösningar på marknivå. 

Tak med en tjocklek om minst 10 cm rekommenderas då tunnare gröna tak ofta behöver 

underhållsgödslas, vilket kan ge en oönskad ökning av näringsbelastningen från området.  

Tjockare gröna tak (>10 cm) har kapacitet att utjämna en större volym nederbörd än 

tunnare tak. De är i dagsläget ej brandklassade enligt Boverket, men används på många 

byggnader i Sverige och Europa. Det är upp till varje projekts brandansvarig att bedöma 

riskerna som finns med ett tjockare grönt tak. En särskild brandutredning kan krävas där 

åtgärder för att minska brandrisk redogörs (Pettersson Skog m.fl., 2017). En sådan 

utredning kan förslagsvis ske med utgångspunkt i de tyska riktlinjerna för gröna tak 

(FLL, 2008) som fått stor internationell spridning. Avvattningen från gröna tak kan ske 

direkt till dagvattennätet eller till grönytor och växtbäddar för ytterligare utjämning innan 

det släpps till recipient eller ansluts till det kommunala dagvattennätet. 

 

Figur 10. Exempel på tunna (till vänster) och tjocka (till höger) gröna tak. 

3.2.4 Genomsläpplig beläggning 

Parkeringarna i området föreslås anläggas med genomsläpplig beläggning. 

Genomsläpplig beläggning kan till exempel utgöras av grus, permeabel asfalt eller 

betonghålsten. Permeabla beläggningar läggs på ett luftigt bärlager som både ger viss 

fördröjning och rening. Permeabla beläggningar har en avskiljningsgrad på ca 50–90 % 
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avseende totalhalter av fosfor och tungmetaller. Permeabla beläggningar har även 

förmågan att fånga upp oljespill från parkerade bilar m.m. som sedan kan brytas ner. 

Magasinering möjliggörs om underliggande material har god porositet, exempelvis om 

det anläggs med makadam utan nollfraktioner med en porositet på 0,3. 

 

Figur 11. Exempel på parkering med genomsläpplig beläggning. 

För parkeringsplatser i gata kan det underliggande lagret kommunicera med 

skelettjordarna som träden planteras i.  

All typ av genomsläpplig beläggning kräver anpassad skötsel och underhåll för att 

bibehålla sin infiltrationskapacitet. För att säkerställa infiltrationskapaciteten och att 

beläggningens egenskaper bibehålls är det viktigt att det vid anläggande av 

genomsläpplig beläggning tas fram en skötselplan. 

Om bil- och cykelparkeringar anläggs som grusade utformas de förslagsvis från botten 

med 500–600 mm finmaterialfattigt förstärkningslager, exempelvis 2/90 mm. Ovanpå det 

ett 80 mm finmaterialfattigt bärlager exempelvis 2/32 mm med väl avjämnad överyta. 

Dessa lager ska ha god permeabilitet med en porvolym på 25 % som lägst. Varje material 

packas lagervis enligt exempelvis Trafikverkets krav (antal överfarter etc). Som översta 

lager och köryta rekommenderas 30–50 mm bergkross 8/11 mm eller 11/16 mm. Ytan får 

då karaktär av grovt gårdsgrus och ligger stabilt kvar (VA-guiden, 2018). 

3.3 Skötsel av anläggningar 

Samtliga föreslagna anläggningar kräver underhåll för att fungera och bidra till en 

långsiktig dagvattenhantering. Växtbäddar kräver löpande underhåll i form av 

ogräsrensning och växtskötsel som en vanlig rabatt. De kan även sätta igen och det är då 

viktigt att återställa bädden genom att luckra upp eller byta ut översta lagret. Skötsel av 

gröna tak innebär rensning av ogräs, kompletterande sådd eller eventuell gödsling. Till 

skelettjordar anläggs tillhörande brunnar som inlopp för dagvatten, dessa behöver rensas 

regelbundet. Genomsläppliga beläggningar kräver anpassad skötsel och underhåll för att 

bibehålla sin infiltrationskapacitet. Vilken typ av skötsel och underhåll varierar beroende 

på vilken typ av genomsläpplig beläggning som används, t.ex. rekommenderas att 

genomsläpplig asfalt spolas och vakuumsugs minst 1 gång per år. Det är alltså viktigt att 

ta fram en skötselplan för alla typer av anläggningar för att säkerställa funktionen och 

kapaciteten.  
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Bilaga 1: Sammanfattning av magasinering 

I denna bilaga presenteras detaljer över förslagen på hur vatten kan magasineras inom de 

sju delavrinningsområdena. Tabell 8 redovisar magasinsvolymer medan Tabell 9 

redovisar ytbehov. 

Tabell 8. Magasinsvolymer som kan uppnås i gröna tak, genomsläpplig beläggning, 

träd i skelettjord samt växtbädar inom de sju delavrinningsområdena. 

 DELAVRINNINGSOMRÅDE 

Magasinering Alla 1 2 3 4 5 6 7 

I gröna tak [m3]a 78 0 20,6 0 0 15,2 22,4 19,8 

I genomsläpplig beläggning [m3]b 57 0 2,1 26,6 27 0,8 0 0,6 

I träd i skelettjord [m3] 97,5 29,6 20,3 0,4 0 21 10,6c 15,6c 

I växtbäddar [m3] 9,5 9,5 0 0 0 0 0 0 

Summa 242 39 43 27 27 37 33 36 

Magasinsbehov 30-årsregn utan 
flödesregulator 

240 39 43 27 25 37 33 36 

a) 20 mm magasinering i gröna tak. Enligt beställare klarar de planerade trähusen av den ökade vikten som 

magasinering av 20 mm regn medför. 

b) 30 mm magasinering i bil- och cykelparkeringar. 

c) Dessa volymer går även att uppnå genom t.ex. skålformade ytor (torrdammar) i slutet av 

delavrinningsområdena.a 

 

Tabell 9. Ytbehov av fördröjningsåtgärderna föreslagna i Tabell 8 

 DELAVRINNINGSOMRÅDE 

Ytbehov Alla 1 2 3 4 5 6 7 

Gröna tak [m2]a 3 900 0 1 030 0 0 760 1 120 990 

Genomsläpplig beläggning [m2]b 1 900 0 70 885 900 25 0 20 

Träd i skelettjord [antal]c 22 6,6 4,5 0,3 0 4,7 2,4 3,5 

Växtbäddar [m3] 50 0 0 0 0 0 0 0 

Summa         

a) Alla takytor (förutom växthuset) anläggs som gröna tak. 

b) Alla bil- och cykelparkeringar anläggs med genomsläpplig beläggning. 

c) Alla träd i skelettjord från delavrinningsområde 1–5 föreslås placeras i odlingsallén i delavrinningsområde 

1 (för totalt 16 träd i odlingsallén). Magasinsvolymerna kan även uppnås genom att anlägga större yta 

växtbäddar eller fördröja dagvatten i gabionmurar i terrasseringen. 

 


