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Sammanfattning
I Växjö har kommunen de senaste åren genomfört en storsatsning för
utvecklingen av Växjös idrottsmöjligheter. Resultaten av satsningen är bland
annat Arenastaden där det kommer byggas fyra nya arenor. De är Vida
Arena för ishockey, Myresjöhus Arena för fotboll, Fortnox Arena för
innebandy och Telekonsult Arena för friidrott. Arenorna och dess
omgivning medför stora områden med hårdgjord yta vilket gör att
avrinningen av dagvatten blir stor. Dessutom pågår en klimatförändringen
som pekar på att nederbördsmängden kommer att öka. De hårdgjorda ytorna,
den ökade nederbördsmängden samt att Växjö kommuns avloppsnät är
underdimensionerat skapade krav på att dagvattnet från Arenastaden skulle
fördröjas och magasineras lokalt.
Det lokala omhändertagandet av dagvatten sker genom underjordiska
fördröjningsmagasin som är placerade intill de nya arenorna. För de fyra
arenorna finns det tre stycken fördröjningsmagasin då Telekonsult och
Fortnox Arena har ett gemensamt magasin. Myresjöhus och Vida Arena har
båda ett rörmagasin polyeten och det delade magasinet för Telekonsult
Arena och Fortnox Arena är ett betongmagasin. På marknaden finns dock
flera andra magasinstyper som redogörs för.
För att granska hur det har gått till vid projektering och anläggande av
fördröjningsmagasinen har intervjuer med olika aktörer i projekten
genomförts. Intervjuerna har gett en bild över vad som har fungerat bra och
vad som har fungerat mindre bra. Genom att granska de framtagna resultaten
från intervjuerna och litteratur i ämnet har förbättringsförslag tagits fram på
hur lokalt omhändertagande av dagvatten bör gå till och projekteras.
Problemen som uppstått vid samtliga av fördröjningsmagasinen på
Arenastaden är liknande. Kommunikationen mellan aktörerna var stundtals
bristande vilket ledde till att sena beslut fattades vilket medförde att
anläggningarna blev dyrare och tog längre tid att färdigställa. Byggytan som
tilldelades runt arenorna var också ett problem då ytan är liten. När ett
område delas upp i delprojekt försvåras möjligheten att skapa en
helhetslösning för dagvattenhantering.
På Arenastaden verkar dock den dagvattenhantering som finns fungera väl.
Men för att kunna förbättra hanteringen ytterligare krävs en projektering
som involverar alla aktörer och som ställer upp tydliga krav och
bestämmelser. För att detta ska kunna genomföras måste det finnas tydliga
planbestämmelser. Genom att tilldela större yta till en entreprenör och
planera området väl går det skapa en fungerande helhetslösning med
infiltration, perkolation och magasinering. Effekten av att projektera fram en
helhetslösning är att magasinet kan göras mindre, systemet blir trögt, lättare
att planera samt att kostnaderna sjunker.
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Summary
In recent years the municipality of Växjö has made extensive efforts to
improve the possibilities for athletic development within its locality. These
efforts have resulted in, Vida Arena for ice-hockey, Myresjöhus Arena for
football, Fortnox Arena for floorball and Telekonsult Arena for track-andfield. The developments of the arenas and their surrounding paved areas
have created a substantial increase in storm water runoff. This coupled with
the last decades climate-change data, which indicates a general increase in
precipitation, and undersized sewerage system of the municipality of Växjö
has necessitated that storm water runoff from Arenastaden needs to be
treated locally.
Underground storm water retarding units are used locally to manage storm
water runoff and are situated in the immediate vicinity of the new arenas.
Three retarding units are used to manage the runoff from the four arenas,
Telekonsult and Fortnox Arenas having a joint retarding unit. The units for
Myresjöhus and Vida Arenas are made of polyethylene pipes and the third
unit that of Telekonsult and Fortnox, is made of concrete. Reference will
also be taken to the various other units available on the market.
In establishing a review of the way in which the construction of the retarding
units was handled, a number of interviews were conducted with persons
directly involved with planning and construction. The interviews also give
an idea of what works well and what works less well. By examining the
interview results in combination with established subject literature, a
proposal has been drawn for the enhancement of storm water
management/disposal.
With regards to Arenastaden, all occurring problems tend to be directly
related to one another. The occasional defects in communication between
different parties in the planning process result in construction delays which
in turn increase costs. The relatively small area designated for construction
around the arenas is also problematic. The division of the area into smaller
sub-projects increases the difficulty to create a unified solution for the
management of storm water runoff.
As a whole the management of Arenastaden’s storm water runoff appears to
function effectively. However improvements can be made in the
management of storm water runoff, primarily by implementing a structure of
clear demands and requirements in which all parties have a joint
responsibility. The successful implementation of such a method is
dependent upon a clear and unified plan. By assigning the ground contractor
a larger area and by well structured planning it is possible to create a
functional overall solution involving infiltration, percolation and retardation.
The result of which is the size reduction of the storm water units, slower
run-off of storm water, ease of planning and the reduction of costs.
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Abstract
Rapporten behandlar projekteringen och genomförandet kring det lokala
omhändertagandet av dagvatten för de fyra nybyggda arenorna på
Arenastaden i Växjö. Granskningen behandlar framförallt underjordiska
fördröjningsmagasin men även alternativa lösningar.
Arbetet har genomförts med hjälp av intervjuer och studier kring olika
lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Förändringsförslagen som presenteras bottnar i mer tid för projektering,
förbättrad kommunikation och större användande av mer genomsläppliga
ytor.
Nyckelord:
Arenastaden, Avrinning, Dagvatten, Fördröjningsmagasin, LOD,
Projektering
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Förord
Den sjätte oktober 2012 invigs friidrottsarenan på Arenastaden och med den
är då samtliga arenor i funktion på Arenastaden i Växjö. Detta är ett projekt
som under flera år engagerat och intresserat en hel stad.
NCC Construction AB i Växjö har haft totalentreprenaden för byggnationen
och markarbetet för två av arenorna. I markarbetet skulle underjordiska
fördröjningsmagasin planeras som var en tämligen ny företeelse för NCC.
Vilket medförde att vi fick genomföra detta examensarbete för att förbättra
kunskaperna kring dessa lösningar kring omhändertagandet av dagvatten.
Rapportskrivarna vill rikta ett särskilt stort tack till Jonas Granstand på NCC
Construction AB Sverige som varit handledare och hjälpt oss genomföra
detta examensarbete. Men även till Malin Engström på Växjö kommun som
hjälpt oss under arbetets gång samt Marie Johansson som varit handledare
för oss från universitetet.
Vi vill även passa på att tacka de som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid
och visat stort intresse för det arbete som genomförts.
Anna Svensson, Sweco
Anders Schirell, Dahl Sverige AB
Fredrik Carlsson, Abetong AB
Magnus Johansson, Skanska
Jimmy Ohlsson, KWH Pipe Sverige AB

Växjö 2012
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
På Arenastaden i Växjö finns det idag fyra stycken idrottsarenor som är
nybyggda eller under uppförande. Det är Vida Arena för ishockey,
Myresjöhus Arena för fotboll, Fortnox Arena för innebandy samt
Telekonsult Arena för friidrott.
Mycket av ytorna runt de nya idrottsarenorna på Arenastaden kommer att
bestå av hårdgjord mark såsom parkeringsplatser, gångstråk, gator och torg.
Detta medför att vid kraftig nederbörd så belastas området av stora mängder
dagvatten som på grund av de hårdgjorda ytorna inte kan infiltrera ner i
marken. Dagvattnet kan inte släppas ut direkt i det kommunala avloppsnätet
eftersom dagvattenledningen på Arabygatan, som ligger lägre än
Arenastaden, då skulle bli överbelastad. Dagvattenledningarna i Växjö är
idag ofta inte dimensionerade för de vattenmängder som de kan utsättas för
vid kraftig nederbörd. Lösningen kan vara ett lokalt omhändertagande av
dagvattnet i form av ett fördröjningsmagasin.
Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten från till
exempel tak, gator och andra hårdgjorda ytor som måste kunna avledas från
en fastighet till det kommunala avloppsnätet för att bebyggelse ska skyddas
mot översvämningar. Avloppsnätet transporterar sedan dagvattnet via ett
reningsverk vidare ut till sjöar och vattendrag. Ifrån Arenastaden förs
dagvattnet bland annat till en öppen damm vid Bäckaslöv där föroreningar
kan sedimentera och renas i en våtmark innan det släpps ut i recipienten. Vid
stora nederbördsmängder kan det krävas att dagvatten tas omhand lokalt på
fastigheten med någon form av fördröjningsmagasin så att de kommunala
avloppsledningarna inte blir överbelastade. Fördröjningsmagasin kan vara
både en öppen eller sluten lösning.
Växjö kommun har som krav att man på enskilda fastigheter ska kunna ta
hand om dagvatten lokalt för att inte överbelasta det gemensamma
avloppsnätet. Avloppsnätet i Växjö består av separerade ledningar, det vill
säga att spillvatten och dagvatten leds var för sig i separata ledningar, ett så
kallat duplikatsystem. För att undvika överbelastning krävs någon form av
fördröjning av dagvattnet. På Arenastaden blev det tre stycken
fördröjningsmagasin för dagvatten fördelat på de fyra nya arenor.
För NCC Construction Sverige AB som är en av entreprenörerna för
idrottsarenorna på Arenastaden var magasinering av dagvatten ett relativt
nytt koncept och de hade begränsad erfarenhet av ämnet. Detta medförde att
de ville införskaffa mer information och dokumentera de erfarenheter som
projekten gav för att kunna dra nytta av i framtida byggnationer.
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1.2 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att utreda vilka lösningar för lokalt omhändertagande
av dagvatten som finns på de fyra nybyggda idrottsarenorna på Arenastaden.
För att ge en utökad förståelse kommer det även att presenteras en allmän
beskrivning av dagvattenhanteringen i Växjö stad.
Det ska även presenteras olika alternativa magasinslösningar för hantering
av dagvatten med för- och nackdelar. Utifrån de olika lösningarna är
målbilden att kunna avgöra vilka typer av fördröjningsmagasin som passar i
olika förhållanden. Bedömningen görs utifrån materialkostnad för
magasinet, antal persontimmar för installationen, livslängden på magasinet
och att Växjö kommuns eventuella krav uppfylls.
Utöver det så är tanken att kunna presentera förslag på hur projekteringen
och arbetet med dagvattenhanteringen kan bedrivas för att göra den
effektivare, smidigare och mer hållbar på sikt.

1.3 Avgränsningar
Geografiskt avgränsas arbetet till Arenastaden i Växjö och de nybyggda
idrottsarenorna, Vida Arena, Myresjöhus Arena, Fortnox Arena och
Telekonsult Arena. De här fyra arenorna har tillsammans tre stycken olika
magasin för lokalt omhändertagande av dagvatten. Arbetet görs i samarbete
med NCC Construction Sverige AB och eftersom de har totalentreprenaden
för Myresjöhus Arena och Fortnox Arena så var de anläggningarna en
naturlig avgränsning. För att arbetet inte skulle avgränsas alltför mycket och
för att få en något djupare bild av lokalt omhändertagande av dagvatten så
breddades arbetet till de fyra nybyggda idrottsarenorna. Konsekvensen av att
begränsa arbetet till Arenastaden, ett område med mycket hårdgjorda ytor,
blir att det bara är stora magasin och stora flöden som kommer att beröras.
De magasin för lokalt omhändertagande av dagvatten som finns i anslutning
till idrottsarenorna är alla under jord vilket medförde att arbetet ytterligare
avgränsades till enbart underjordiska system. Det innebär att inga öppna
lösningar undersöktes i arbetet.
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2. Dagvattenhantering i teorin
Den referensram som arbetet har som grund återfinns inom tre olika
områden. Dels hållbar dagvattenhantering, dimensionering av
avloppsledningar och dagvattenmagasin samt produktbeskrivningar av
materialtillverkare och leverantörer.
Den litteratur som beskriver ämnet hållbar dagvattenhantering riktar sig
främst mot en öppen dagvattenhantering med öppna dammar, gröna tak och
svackdiken som möjliga lösningar till dagvattenproblematiken. Arbetssättet
för att nå en hållbar dagvattenhantering med underjordiska magasin bedöms
dock som motsvarande. Branschorganisationen Svenskt vatten har givit ut
flertalet böcker, rapporter och publikationer inom området däribland Hållbar
dag- och dränvattenhantering (2011). Peter Stahre beskriver i sin bok En
långsiktigt hållbar dagvattenhantering (2004) hur arbetet med
dagvattenhanteringen kan gå till. Även Lars-Erik Widarsson tar upp
lösningar och förslag i rapporten Drivkrafter för hållbar dagvattenhantering
(2007). Svensk byggtjänst har också givit ut litteratur i ämnet till exempel
Vatten i dagen (2001) av Gabriella Lönngren.
För dimensionering av avloppsledningar och dagvattenmagasin finns dels
utländsk litteratur som Urban drainage av Butler och Davies (2004) men
även Svenskt vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna
avloppsledningar (2004). För överskådliga handberäkningsmetoder finns
Viveka Lidströms Vårt vatten (2010).
På marknaden för underjordiska dagvattenmagasin finns flera olika
tillverkare och leverantörer som presenterar sina produkter på internet. Dels
tillverkare av dagvattenmagasin av betong (Abetong AB 2012, S:t Eriks AB
2012). Men även tillverkare av olika magasin gjorda av polyeten (Plastinject
AB 2012, KWH Pipe Sverige AB 2012).
För att kunna ta fram en fungerande lösning för dagvattenhanteringen
behöver de flöden som kommer att belasta det allmänna avloppsnätet
bestämmas. Dagvattenflöden eller dagvattenavrinning kan bestämmas med
två olika handräkningsmetoder. De är rationella metoden samt tid-area
metoden. För att kunna använda de här två metoderna behöver först två olika
parametrar bestämmas, de är nederbördsintensitet och rinntid. Definitioner
och samband i de kommande styckena kommer från Viveka Lidströms Vårt
vatten (2010) om inget annat anges.
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2.1 Nederbördsintensitet
För att kunna beräkna dagvattenavrinningen som i sin tur är
dimensionerande för dagvattenmagasin så behöver nederbördsintensiteten
vara känd. Nederbördsintensiteten kan beräknas enligt Dahlströms formel
nedan.
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)

(

)
(
(
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)
) (
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(

Bild 1: Z-värden för södra Sverige (Hernebring 2006, s. 20).
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)

Tabell 1: Visar värden för parametrarna a och b vid olika återkomsttider (Lidström 2010, s.
137)
Återkomsttid (mån)

Återkomsttid (h) a

b

12

1

5,38

0,272

24

2

7,53

0,293

60

5

11,63

0,309

120

10

16,12

0,314

Återkomsttid definieras som den tid det statistiskt sett tar mellan två regn
med en given intensitet och varaktighet (Svenskt vatten 2004).
Tabell 2: Visar värden för parametern c vid olika varaktigheter, t r (Lidström 2010, s. 137)
tr (min) 10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

C

3,62 2,96

2,41

2,06

1,81

1,62

1,47

1,35

1,25

1,17

1,10

tr (h)

1

2

3

4

6

8

12

16

20

24

C

1,10 0,821 0,667 0,499

1,5

0,405 0,303 0,246 0,184 0,149 0,127 0,112

2.2 Rinntid
I den rationella metoden för beräkning av dagvattenflöden som beskrivs
nedan så förutsätts att regnets varaktighet är lika med områdets rinntid.
Rinntid är den uppmätta tid det tar för en vattenpartikel från en punkt i ett
område till mätpunkten. Rinntiden kan beräknas enligt följande formel.
(

)
(

)

2.3 Dagvattenavrinning
Det är i första hand dagvattenavrinningen som är dimensionerande för
fördröjningsmagasin och det finns två vanligt förekommande
handberäkningsmetoder för att dimensionera avrinningen. Det är dels
rationella metoden samt tid-area metoden. Båda metoderna förutsätter att
nederbördsintensiteten samt varaktigheten eller rinntiden är känd.
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2.3.1 Rationella metoden
Den rationella metoden är en beprövad metod som går ut på att det är
bestämma avrinningen från ett område med hjälp av områdets storlek samt
markens beskaffenhet. För att metoden ska vara användbar krävs att vissa
villkor uppfylls.


Området bör vara i stort sett rektangulärt



Markens beskaffenhet bör vara liknande över området



Rinntiderna över området bör vara i stort sett samma



Används på mindre och jämt exploaterade områden

I fall dessa villkor inte uppfylls bör en mer noggrann beräkning av områdets
avrinning göras. Den rationella metoden beskrivs enligt formeln nedan.

Hur mycket av regnvattnet som avrinner på ytan och inte avdunstar,
infiltreras eller magasineras i ojämnheter beror på markens egenskaper
såsom lutning, jordart, årstid och så vidare. Måttet på hur mycket som
avrinner efter förluster är avrinningskoefficienten. Avrinningskoefficient är
alltid mindre än 1 då det alltid finns förluster under avrinningen (Svenskt
vatten 2004).

2.3.2 Tid-area metoden
Genom att dela upp ett område i delområden kan avrinningen beräknas mer
exakt med tid-area metoden då det går att se hur stor avrinningen blir efter
olika tidpunkter från regnstart. Det kan till exempel vara så att den största
avrinningen från ett område inte sker när hela området bidrar. Det beror på
att regnintensiteten minskar med varaktigheten och då skulle det kunna vara
så att det maximala flödet sker tidigt i ett regn då intensiteten är hög men
dagvatten från hela området inte hunnit fram till den uppsamlingspunkt som
gäller för området. Senare i regnet när hela området bidrar med dagvatten till
uppsamlingspunkten har intensiteten minskat och avrinningen kan vara totalt
sett mindre. Den rationella metoden kan användas för att beräkna
avrinningen från delområdena. Tid-area metoden beräknas enligt följande
formel.
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(

(

)

)

För områden med olika avrinningskoefficienter görs en vägning enligt
nedan.

Det dimensionerande dagvattenflödet är beroende dels av
nederbördsintensiteten samt den maximala effektiva arean. Eftersom
intensiteten minskar med varaktigheten samtidigt som den maximala
effektiva arean ökar med varaktigheten då fler och fler delområden bidrar till
avrinningen desto längre tid ett regn pågår så behöver flera olika
beräkningar med olika värden för intensitet och maximal effektiv area testas
för att få fram det störst dimensionerande dagvattenflödet.

2.4 Dimensionering av fördröjningsmagasin till dagvatten
För att kunna dimensionera ett fördröjningsmagasin behöver flöde in och ut i
magasinet samt varaktigheten på regnet vara kända. Flödet in i
fördröjningsmagasinet beräknas enligt rationella metoden eller tid-area
metoden. Varaktigheten kan i verkligheten variera vilket gör att flera värden
på varaktigheten skall prövas för att den största volymen på
fördröjningsmagasinet ska kunna bestämmas. Magasinsvolymen bestäms
enligt följande formel.
∫(

)
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Volym

Grafiskt kan sambandet ovan beskrivas enligt figur 1 nedan. Då lutningen på
inflödesvolymen är lika med lutningen för utflödesvolymen representerar
den vertikala skillnaden magasinsvolymen (Butler & Davies 2004).

Magasinsvolym

Volym utflöde
Volym inflöde

Varaktighet

Figur 1: Magasinsvolym som en funktion av varaktigheten (Butler & Davies 2004,
s.295).

2.5 Definitioner
Avloppsvatten
Avloppsvatten kan vara dagvatten, spillvatten, processvatten, kylvatten samt
dränvatten. Gemensamt för dem är att de avleds via rörledning, dike eller
liknande och att de ofta är förorenade och därmed behöver renas innan det
återförs till recipient (Svenskt vatten 2004). Avloppsvatten kan avledas från
källan till recipient genom dels ett kombinerat ledningssystem eller ett
duplikatssytem. Med ett kombinerat ledningssystem menas att dagvatten och
spillvatten avleds i samma ledning. Med ett duplikatsystem avleds dagvatten
och spillvatten var för sig i separata ledningar (Lidström 2010).
Dagvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande smält- och regnvatten från tak, gator
och andra hårdgjorda ytor som avrinner ytligt (Svenskt vatten 2004).
Förbindelsepunkt
Den punkt som utgör gränsen mellan en allmän va-anläggning och en privat
va-installation kallas för förbindelspunkt (Lidström 2010).
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Grundvatten
Grundvatten finns i den mättade zonen i marken. Det vill säga då vatten helt
fyller de hålrum som finns i jord eller berg (Nationalencyklopedin 2012).
Infiltration och perkolation
För dagvatten definieras infiltration som inträngning i jord eller berg.
Perkolation sker efter infiltrationen och definieras som vattnets rörelse
genom jordlager (Svenskt vatten 2004)
Lokalt omhändetagande av dagvatten, (LOD)
Definitionsmässigt är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) en
beskrivning av anläggningar för dagvattenhantering på privat mark (Stahre
2004).
Recipient
En recipient för avloppsvatten så som dagvatten kan vara till exempel sjöar,
vattendrag eller dammar (Nationalencyklopedin 2012).
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3. Studier och intervjuer
De metoder som använts under arbetets gång är litteraturstudier, intervjuer
samt platsbesök. Metoderna beskrivs nedan och har valts för att de
tillsammans ska ge en så bred och omfattande bild av ämnesområdet som
möjligt.

3.1 Litteraturstudier
Litteraturstudier görs för att få en grundläggande bild av dagvattenhantering
och underjordiska fördröjningsmagasin och avser både facklitteratur,
rapporter från tidigare undersökningar, olika tillverkares produkter samt
övrig dokumentation från pågående och avslutade projekt. Det är
företrädesvis i inledningen av arbetet som litteraturstudier har gjorts men det
har även fungerat som ett sätt att fördjupa sig i, eller reda ut frågor under
arbetets fortskridande. Fokus har varit på att använda litteratur kopplat till
verkliga fall eller studier. Litteraturstudierna är både en kvantitativ och
kvalitativ metod då egenskaper som volymkapacitet och flödesmängd kan
vara intressanta men även generella egenskaper som för- och nackdelar i
olika scenarier.

3.2 Intervjuer
För att kunna samla information som är kopplat direkt till fallstudien
Arenastaden så behövde det göras ett antal intervjuer med olika intressenter.
Dels med de entreprenörer och konsulter som verkat på Arenastaden och de
aktuella idrottsarenorna, men även med representant för Växjö Kommun.
Tillverkare av olika fördröjningsmagasin för dagvattenhantering har också
intervjuats för att kunna skapa en bild av olika lösningar och ökad förståelse
kring funktionen.
Intervjuer med olika intressenter har som syfte att kunna bestämma vilka
magasinstyper för dagvatten som finns på Arenastaden, vilka krav som
ställts på hanteringen, vilka olika alternativ som finns på marknaden samt att
kunna få en djupare bild av dimensioneringsprocessen för utifrån det kunna
komma med en eller flera alternativa lösningar. Intervjuerna har varit av
djupintervju karaktär och är främst tänkt som en kvalitativ metod.

3.2.1 Växjö kommun
De frågor som var intressanta att få svar på från Växjö kommun var i grund
och botten två stycken. Dels varför fördröjningsmagasin för dagvatten
används samt vilka krav som ställs på hanteringen?
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Varför fördröjningsmagasin för dagvatten används kanske kan ses som
självklart men det var viktigt att få en korrekt helhetsbild för att kunna förstå
problemet i stort och inte dra egna och förhastade slutsatser.
Vilka krav som ställs är viktigt att få ett svar på då lösningarna för
hanteringen av dagvattnet kan vara helt olika. Stödfrågor som användes för
att kunna precisera kraven var till exempel om det finns ett generellt krav på
fördröjning av dagvatten i Växjö kommun? Vart kraven ställs, är det i
planbestämmelserna eller i exploateringsavtal eller på annat sätt?

3.2.2 Entreprenörer
I intervjuerna med entreprenörerna så var det dels intressant att få reda på
om de haft några krav på sig ifrån Växjö kommun och i så fall vilka? För att
dagvatten hanteringen ska fungera bör naturligtvis kraven från kommunen
vara kända för entreprenörerna (Stahre 2004). Utöver det så var det också av
intresse att få reda på vilka magasinstyper de använt och varför de valt just
den typen? Stödfrågor för att komplettera bilden av magasinen och
funktionen var till exempel varför placerades magasinen där de gjorde och
om de kan fyllas helt med tanke på fallhöjder i systemet?

3.2.3 Leverantörer och återförsäljare
Intervjuer med leverantörer och återförsäljare för fördröjningsmagasin
gjordes för att skapa en så heltäckande bild av utbudet på marknaden som
möjligt. Förutom att känna till vilka alternativ som finns på marknaden så
var det av vikt att få reda på fördelar och nackdelar med de olika
produkterna allt för att kunna jämföra dem mot varandra med avseende på
materialkostnad och installationstid. Stödfrågor var av typen om de lämpade
sig vid särskilda förhållanden eller det var en produkt som kunde användas
generellt oberoende av markförhållanden eller storlek på magasinen?

3.2.4 Konsulter
Under intervjun med VA-projektören så var tanken att utreda hur en
dimensioneringsprocess av ett dagvattenflöde går till för att kunna
identifiera orsaker till flödet och på så sätt kunna komma med alternativa
lösningar. Intervjun baserades dels på den teori om
dimensioneringsprocessen som tas upp i kapitel 2 men även på projektörens
empiriska erfarenheter.
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3.3 Platsbesök
Arbetsplatserna eller de uppförda idrottsarenorna har besökts för att få en
bättre och kvalitativ bild knuten till verkligheten av hur arbetet med
dagvattenmagasinen har gått till. Det är en sak att se ett område på en karta
och en helt annan att se det i verkligheten. Storlek på ytor och magasin blir
då mer lättbegripliga och förståelsen för problem med topografi och
plushöjder större.
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4. Dagvattenhantering
4.1 Bakgrund till dagvattenhantering
Anledningen till att Växjö kommun ställer krav på dagvattenhanteringen för
fastigheter är flera. Dels så växer Växjö stad. Både sett till yta men staden
förtätas dessutom vilket medför en ökad andel hårdgjord yta där dagvatten
inte kan infiltrera utan avrinner ytligt. Att staden växer är i vissa områden i
sig ett problem för dagvattenhanteringen då större flöden behöver kunna tas
om hand men det är även svårt att göra en tillförlitlig prognos över hur
staden kommer att växa och hur det påverkar hanteringen av dagvatten.
Dessutom har Växjö stad ett naturligt fall mot Växjösjön samt
Bergundasjöarna vilket gör att över stora delar av Växjö så avrinner
dagvattnet åt samma håll och belastar dagvattenledningarna mer och mer.
Sedan så pågår det en klimatförändring som är svår att förutse hur den
kommer att utvecklas. Men den utveckling som går att se idag är att regnen
blir intensivare och mer varaktiga. Det vill säga det regnar kraftigare under
längre tid och det medför i sin tur att det blir mer dagvatten som ska kunna
avledas (Engström 2012-03-27). Enligt mätningar över lång tid så är
årsnederbörden större idag jämfört med tidigare, se figur 2 nedan (SMHI
2012).

Figur 2: Visar nederbördsmängd från 87 stationer runt om i Sverige mellan 1860
till 2010 (SMHI 2012).

Förutom de faktorer som rent praktiskt har betydelse för hur mycket
dagvatten som ska tas omhand så har dimensioneringskraven skärpts. År
1998 så dimensionerades dagvattenledningarna i Växjö efter 2 till 5-års regn
medan de idag dimensioneras efter ett 10-års regn. Ett 10-års regn har större
regnmängd än ett 5-års regn eftersom det statistiskt sett kommer ett mer
intensivare regn vart tionde år än vad det gör vart femte år.
Ytterligare en anledning till att Växjö kommun vill ställa krav på
fastighetsägare att ta hand om dagvattnet lokalt är att kommunen ansvarar
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för avloppsnätet. Om det inträffar kraftigare regn oftare än vad ledningsnätet
är dimensionerat för så kan kommunen få skadeståndskrav riktade mot sig.
Det är också av rättviseskäl. Det tenderar till att bli samma områden som
översvämmas när det väl sker eftersom dessa områden är känsliga. Det kan
till exempel vara så att de ligger lågt eller att de påverkas av dagvatten som
kommer ifrån andra områden.
Vid ett 10-års regn så är det i dagsläget många av avloppsledningarna i
Växjö som är underdimensionerade och de riskerar att översvämmas.
Lösningen på det varierar beroende på vart någonstans i ledningsnätet
problemet uppstår. Är det till exempel nära recipienten kan det vara en
lösning att byta ut ledningsnätet mot ett som är bättre dimensionerat eller
försöka med någon form av infiltrationslösning. Är det å andra sidan längre
ifrån recipienten kan magasinering av dagvattnet vara den bästa lösningen.
Var i ledningsnätet problemen med dagvattenhanteringen finns är avgörande
för vem som får eventuella krav riktade mot sig. Det kan vara så att
ledningarna är underdimensionerade och den enklaste lösningen är att byta
till en större dimension på ledningen och då är det kommunens ansvar att
tillhandahålla en lösning. Eller så kan det vara enklare att magasinera
dagvattnet vid källan och då blir kravet riktat mot fastighetsägaren som då
både kan vara privat eller kommunen själv. Kraven ska ställas i detaljplanen
eller i ett eventuellt avtal om markförsäljning för att kraven ska vara
gällande.

4.2 Från källa till recipient
Dagvattensystemet från Arenastaden till recipient kan delas in i fyra steg.
Dels själva avrinningsområdet på Arenastaden som det första steget där
dagvattnet avrinner på ytan och eventuellt magasineras lokalt. Sedan i andra
steget leds dagvattnet i kommunala dagvattenledningar mot recipienten.
Dagvattenledningarna från Arenastaden går åt två olika håll. Dels via
Smedjegatan till Arabygatan vidare ut till Bäckaslövs våtmark men också
via Sambandsvägen över I11-området till ett öppet dagvattenmagasin i
områdets västra del. Steg tre är rening av dagvattnet. Det görs i Bäckaslövs
våtmark samt i det öppna dagvattenmagasinet på I11-området. Som steg fyra
leds det renade dagvattnet ut i recipienten. För dagvattnet som renats i
Bäckaslövs våtmark så är recipienten Södra Bergundasjön och för dagvattnet
som renats i det öppna dagvattenmagasinet på I11-området så är recipienten
Norra Bergundasjön.

4.3 Växjö kommuns krav
Något generellt krav för hanteringen av dagvatten ställer inte Växjö
kommun idag utan det varierar från fall till fall. Fastigheter med stor andel
hårdgjorda ytor får ofta krav på sig att hantera dagvattnet på något sätt med
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fördröjning. Generellt så är det också så att det är problemen som styr
kraven. Är det problem med förorenat dagvatten så kan rening finnas med
som krav från kommunen medan om problemet är stora mängder dagvatten
som ger stora flöden så kan fördröjning i form av ett magasin eller
infiltration vara ett krav som ställs. Kravet brukar också formuleras så att
dagvattenhanteringen ska ske inom fastigheten.
Krav från kommunen kan ställas på olika sätt. Dels kan kommunen skriva in
kraven i detaljplanen för ett område som då gäller oavsett vem som äger och
eller exploaterar marken. Sedan kan kraven också skrivas in i ett
kvalitetsprogram för ett område. Problemet är då att om det inte är
kommunen som äger marken och säljer den så kan markägaren ha en helt
annan agenda än att tänka på hur problem med dagvatten ska lösas och det
kan därför vara svårt för kommunen att driva igenom några krav.
Krav som Växjö kommun ställer kan dels vara att en fastighetsägare eller
brukare endast får koppla på en viss mängd hårdgjord yta till de kommunala
dagvattenledningarna alternativt att man begränsar det tillåtna flödet.
Svårigheten med att ställa krav i form av flöden är att det kan vara svårt att i
förväg veta hur stora flöden som kommer från det aktuella området.
Däremot är det enkelt att i efterhand kontrollera i fall fastighetsägaren
uppfyller flödeskraven med hjälp av en flödesregulator (Engström 2012-0327). En flödesregulator styr flödet från till exempel ett underjordiskt
magasin så att det inte överstiger det tillåtna värdet (Wapro AB 2012). Att
istället ange kraven i kvadratmeter hårdgjord yta gör det lättare vid till
exempel bygglovshantering att kontrollera och se i fall kraven blir uppfyllda.
Det blir dessutom mer tillgängligt och lättare för en lekman att förstå.

4.4 Framtida dagvattentaxa
Växjö kommun jobbar idag också med att ta fram en så kallad
dagvattentaxa. Tanken med dagvattentaxan är att den ska fungera som ett
incitament åt fastighetsägare att ombesörja olika lösningar för att ta hand om
dagvatten lokalt.
Idag betalar fastighetsägare en avloppsavgift för att kunna utnyttja det
kommunala avloppsnätet. I avgiften ingår både hanteringen av spillvatten
och dagvatten. Med dagvattentaxan kommer fastighetsägare att betala en
differentierad avgift där storleken på dagvattenavgiften beror på andelen
hårdgjorda ytor och eventuella åtgärder för att minska dagvattenflödet. Det
är dock bara fastigheter med stor andel hårdgjorda ytor till exempel
köpcentrum och industrifastigheter som inledningsvis kommer kunna få en
reducerad dagvattenavgift. Villor kommer också att vara inräknade men
tillskillnad från industrifastigheter och köpcentrum kommer ingen reduktion
vara möjlig. Svårigheten ligger i att administrera så många olika
förutsättningar på ett rättvist sätt. Utöver det så ska det vara lätt för en
lekman att förstå vad som påverkar avgiften och vilka åtgärder som kan
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vidtas för att minska den. Som fastighetsägare ska det gå att påverka
avgiften för dagvattenhanteringen genom att med olika åtgärder magasinera
och fördröja dagvattnet lokalt. Dagvattentaxan påverkas dock bara av
åtgärder som fastighetsägaren själv bekostar. Det vill säga om ett
dagvattenmagasin bekostat av kommunen på allmän mark används för att
fördröja dagvattnet påverkar den inte avgiften för fastighetsägaren positivt
utan den kommer då att vara oförändrad.

4.5 Magasinstyper
Det finns flera olika typer av fördröjningsmagasin för dagvatten på
marknaden idag. Det kan i princip vara allt som bygger volym (Engström
2012-03-27). På arenastaden finns det magasin av polyeten och betong. Det
finns dock fler alternativ som av olika anledningar valts bort på Arenastaden
(Granstrand 2012-03-29).

4.5.1 Polyeten
Polyeten är ett material som har använts till rör nedgrävda i marken i cirka
50 år. Som magasin för till exempel dagvatten har det använts sedan början
på 1980-talet (Ohlsson 2012-04-02). Polyeten är korrosions- och
kemikaliebeständigt vilket innebär att rören har en lång livslängd. Dessutom
har materialet låg densitet om det jämförs med exempelvis betong. Polyeten
är också flexibelt (Alltomplast.se 2012) och får under belastning en elastisk
deformation alternativt en plastisk deformation vid stora laster under lång
tid. I och med materialets låga vikt kan rörsektioner upp till 24 meter fraktas
vilket kan vara till fördel vid installationer (Ohlsson 2012-04-02).
4.5.1.1 Polyetenrör

För att skapa ett magasin av rördelar i polyeten krävs det att de
sammankopplas och det görs antingen genom att de gängas eller svetsas
samman eller att de både gängas och svetsas. I och med att varje rördel
anpassas utifrån beställarens krav kan magasinet utformas efter de
topografiska förutsättningar som finns på den aktuella platsen.
Installationstiden exklusive schaktning är vid den här magasinstypen kort
jämfört med andra magasinstyper. Detta tack vare att rördelarna är lätta,
prefabricerade och kan göras längre än betongrör. Samt att de snabbt och
enkelt kan monteras samman. Monteringen för denna typ av magasin kräver
att minst en men oftast två grävmaskiner finns till förfogande, se bild 2.
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Bild 2: Visar montering av dagvattenmagasin av polyetenrör. Foto: Jonas
Granstrand

Ett magasin av polyeten beräknas hålla i cirka 100 år och kräver (Ohlsson
2012-04-02), förutom eventuell spolning (Engström 2012-05-18), i stort sett
inget underhåll. Livslängden baseras på kunskap om materialets
beständighet samt skicket på de rör som tagits upp ur marken efter att varit i
bruk i ca 50 år.
Materialkostnaden för magasin i polyeten är högre än för konkurrerande
material. Men i och med den snabbare och enklare monteringen samt den
långa livslängden så är det ett hållbart alternativ som dagvattenmagasin
(Ohlsson 2012-04-02).
4.5.1.2 Kassetter av polyeten

En kassetts huvudsakliga uppgift är att fördröja dagvatten för att sedan leda
ut det i marken och låta det perkolera. Perkolation innebär att vatten rör sig i
jordlager. Kassetterna är precis som rörmagasinen gjorda av polyeten.
Kassetternas volym består till 97 % av luft och går att bygga samman som
moduler för att få fram önskad totalvolym på ett tilltänkt dagvattenmagasin.
Kassetterna har olika utseende och storlek beroende på vilken typ av kassett
det är och vilken leverantör som den kommer från. En kassett kan ha en
volym på omkring 130 liter. Gemensamt för de olika kassettyperna är att en
geotextilduk måste placeras runt kassetterna för att hålla smuts och jord
utanför magasinet, se bild 3.
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Bild 3: Visar montering av kassetter för dagvattenhantering med geotextil (Rehau
2012).

För att skapa ett renodlat fördröjningsmagasin utan perkolation av
kassetterna krävs att en vattentät duk läggs runt om hela magasinet för att
förhindra vatten att sippra ut och perkolera i marken. Det är viktigt vid
projekteringen av kassettmagasin att veta vart grundvattennivån är då
grundvattnet kan lyfta magasinet eller vid ett perkolationsmagasin uppta
volym i magasinet.
Denna magasinstyp har en lägre bärighetsförmåga än magasin av
polyetenrör och dess livslängd varierar med hur arbetet med tätningen kring
kassetterna är utförd. Till mindre magasin fungerar dessa utmärkt då de är
billiga och enkla att montera. Till större fördröjningsmagasin blir arbetet
mer omfattande med monteringen av kassetterna. Det är många delar som
ska monteras ihop och tätning med dukar runt om magasinet kräver
precision. Blir detta fel utfört kan sediment tränga in och uppta volym eller
ännu värre, på sikt sätta igen magasinet.
Kassetterna kan utformas på olika sätt. Dels kan de göras så att de skapar
volymer som magasinerar större mängder dagvatten som sedan leds ut i det
kommunala avloppsnätet. Det kan även utformas mer platsspecifikt och
användas som ett infiltrationsmagasin under till exempel parkeringsplatser.
Delar av dagvatten leds då ner till magasinet genom ytan som kan vara till
exempel asfalt eller armerat gräs. När dagvattnet nått ner till magasinet
fördröjs det för att sedan infiltrera ut i marken. Vid stora mängder dagvatten
kan det bräddas ut till det kommunala avloppsnätet (Schirell 2012-04-02).

4.5.2 Betong
Betong är ett material som på olika sätt används sedan 500 f. Kr. Armerad
betong är det mest använda konstruktionsmaterialet i världen (Svensk
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Betong 2012). Till dagvattenmagasin finns det flera olika sätt att använda
sig av betong. Det kan vara prefabricerade eller platsgjutna element.
Prefabricerade element kan vara i form av väggar och tak eller betongrör
medan platsgjutna element kan vara platta på mark, väggar och tak, se bild 4
(Granstrand 2012-03-29). Materialet är beprövat, har en lång livsländ och
hög hållfasthet. Detta är egenskaper som gör att betong lämpar sig väl som
material till dagvattenmagasin. Livslängden för betong definieras i olika
klasser och beror på täckande betongskikt. Det vill säga hur tjockt lager
betong som täcker armeringen i konstruktionen vilken annars kan börja
rosta.
Kostnaden för betongmagasin varierar beroende på hur förutsättningarna ser
ut på var plats. I och med att betongen är ett tyngre material än till exempel
polyeten så är transportkostnaderna högre för ett betongmagasin jämfört
med ett magasin av polyeten med samma volym.
4.5.2.1 Betongmagasin

Dagvattenmagasin gjorda av betong kan ha olika former och
tillverkningssätt beroende på hur platsen ser ut och vilket som lämpar sig
bäst för den yta där magasinet ska ligga. Det finns både cirkulära och
rektangulära magasin. Magasinen går både att platsgjuta och att prefabricera.
Fördelen med prefabricering framför platsgjutning är att det går att tillverka
element med hög kvalitet och med snäva toleranser präglat av en god
kvalitetskontroll genom hela produktionen.

Bild 4: Visar ett betongmagasin då endast pågjutning och överbyggnad saknas.
Foto: Jonas Granstrand

Att installera ett fördröjningsmagasin i betong kan variera i tid beroende på
vilka förutsättningar som finns på platsen, vilken typ av magasin som skall
installeras och magasinets storlek. Vanligast som dagvattenmagasin är de
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prefabricerade, se bild 4, och installationstiden på ett sådant magasin är
omkring två till tre veckor (Carlsson 2012-04-04).
4.5.2.2 Betongrör

Dagvattenmagasin gjorda av betongrör fungerar på samma sätt som de
dagvattenmagasin av polyetenrör som finns på Arenastaden idag.
Betongrör har flera användningsområden till exempel kan det vara som dagoch spillvattenledningar, olika typer av brunnar samt som
fördröjningsmagasin för dagvatten, se bild 5. Betongrör finns både med och
utan armering. När det används som fördröjningsmagasin för dagvatten så
används enbart armerade rör (S:t Eriks AB 2012).

Bild 5: Visar ett dagvattenmagasin av betongrör (S:t Eriks AB 2012).

De går att anpassa med olika storlekar. Skillnaden är de egenskaper som
materialen har. Tyngden av betongen gör att rörsektionerna blir svårare att
hantera vid montering och dyrare att transportera. Armerad betong kan dock
bära större laster än polyetenrörsmagasin vid till exempel ytligt liggande
dagvattenmagasin (Carlsson 2012-04-04). Det går inte heller att göra lika
långa längder av betongrör som med polyetenrör vilket medför fler skarvar
mellan rördelarna. Fler skarvar ger en längre installationstid (Weholite
2012).

4.5.3 Stenkista
En stenkista är ett enkelt koncept som bygger på att använda de hålrum som
finns i opackad makadam eller något annat grovt material (Stahre 2004).
Porvolymen för makadam som används i stenkistor brukar vara cirka 30 %
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(Granstrand 2004-03-29). Stenmaterialet läggs ner i en utgrävd grop som
täcks in av en geotextilduk. Duken ska förhindra smuts och finare fraktioner
från omgivande material att ta sig in i stenkistan och minska porvolymen
och därmed kapaciteten för magasinet (Stahre 2004). Utöver geotextilduken
kan det också vara fördelaktigt att använda ett filter eller brunn med
sandfång som sorterar bort de sediment som skulle minska porvolymen i
magasinet (Engström 2012-05-18). Stenkistan går att använda dels som ett
fördröjningsmagasin men oftast används det som ett perkolationsmagasin.
Används det som ett fördröjningsmagasin så måste stenmaterialet i
magasinet vara intäkt av en vattentät duk för att förhindra vatten att läcka ut
i marken. Vid magasinering leds dagvattnet ut i det kommunala
avloppsnätet. Om det istället används som perkolationsmagasin så leds
dagvattnet ut i omgivande jordlager där det perkolerar.
Stenkistor används främst då dagvatten från takytor inte kan avledas till
någon yta med vegetation där det kan infiltrera ner i marken (Stahre 2004).
För att en stenkista ska vara effektiv så måste det omgärdas av
genomsläppliga jordarter som sand och grus. Grundvattenytan måste
dessutom vara långt under stenkistans botten för att ge en omättad zon där
vatten kan perkolera. Vid täta jordarter som morän så är genomsläppligheten
låg och risken för att stenkistan står vattenfylld under långa tidsperioder är
stor vilket gör att funktionen hos en stenkista då är begränsad (Svenskt
vatten 2011).
En nackdel med att använda stenkistor till dagvattenhantering är att
upptagningsområdet för magasinet är relativt begränsat. Dessutom måste
grundvattenytan vara under magasinets botten annars kan inte hela volymen
utnyttjas till magasinering.
En stenkista räknas ha en livsängd på ett par årtionden beroende hur skötseln
är på magasinet. Skulle en längre period vara aktuellt bör fyllningsmaterialet
bytas ut (Stahre 2004).

4.5.4 Genomsläppliga beläggningar
En variant av stenkista som syftar mer till utnyttja ytmaterialet i
uppsamlingen av dagvattnet är genomsläppliga beläggningar. Eftersom
mycket av det dagvatten som avrinner från fastigheter kommer från
hårdgjorda ytor kan det vara vettigt att försöka göra om ytorna till mer
genomsläppliga.
Det kan göras på flera olika sätt. Dels kan singel och naturgrus användas.
Antingen helt för sig eller med ett stabiliserande nät av polyeten. Mer
genomsläppliga asfaltstyper är ett alternativ som kan användas där det är
lämpligt. Ytterligare varianter kan var hålsten av betong, se bild 6, eller
natursten med grusfogar.
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Bild 6: Visar hålsten av betong som bildar en stabil och genomsläpplig yta
(Utemiljö & Stenprodukter i Skåne AB 2012.)

För att mer genomsläppliga ytor ska fungera krävs det att de inte sätts igen
av mindre fraktioner som transporteras med dagvatten till ytorna. Om
mindre fraktioner sätter igen de genomsläppliga ytorna riskerar de i så fall
att förlora sin funktion. Sedan är det också viktigt att en underbyggnad till
ytorna är gjord av ett material med tillräckligt stora fraktioner att det
säkerställer genomsläpplighet.
Under ytorna magasineras och fördröjs dagvattnet som sedan dräneras bort
och leds till de kommunala avloppsledningarna. Ytterligare en fördel med
den här typen av mer genomsläppliga ytor är så mycket som 30 % av
dagvattnet faktiskt avdunstar (Stahre 2004). Nackdelen är däremot att det
kan bli svårare för funktionshindrade att ta sig fram över ytorna. (Engström
2012-03-27)

4.6 När används vilken magasinstyp?
Vilket dagvattenmagasin som väljs beror på flera olika faktorer. Dels så kan
markförhållandena påverka så att det måste vara ett rent
fördröjningsmagasin på platsen. Vid täta jordarter så är det till exempel
olämpligt att använda sig av perkolationsmagasin. Medan istället i mer
genomsläppliga jordarter skulle ett perkolationsmagasin kunna passa (Stahre
2004). Om det är ett perkolationsmagasin så är kassetter och stenkista två
valmöjligheter (Schirell 2012-04-02). Även magasin av polyetenrör går med
en viss modifiering att göra så perkolation kan utnyttjas (Granstrand 201203-29).
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Viktigt att tänka på är också att magasinen går att fylla så att kapaciteten
utnyttjas fullt ut. Dessutom måste dämningsrisken tidigare i systemet
beaktas så att det inte blir problem med översvämningar som skadar
byggnader eller andra installationer (Engström 2012-05-18).
Andra faktorer som kan påverka är hur stor volym magasinet ska vara på.
Vid stora volymer påverkar installationstiden slutkostnaden mycket och
magasin av polyetenrör eller betong bör företrädesvis väljas (Schirell 201204-02).
Livslängden på magasinet är ytterligare en faktor som påverkar valet av
magasinstyp. Stenkistor har begränsad livslängd då de riskerar att sättas igen
av mindre fraktioner stenmaterial eller dylikt (Stahre 2004).
Polyetenmagasin, både kassetter och rörmagasin, har en materiallivslängd på
uppåt 100 år (Ohlsson 2012-04-02). Betongmagasin kan också göras med en
lång hållbarhet. Beroende på täckande betongskikt kan de göras så att de
håller i åtminstone 50 år (Carlsson 2012-04-04). Vid krav på lång livslängd
så är polyetenmagasin och betongmagasin att föredra framför stenkistor.
Viktigt att tänka på är dock att magasinen går att antingen rengöra eller att
finkornigt material som kan sedimentera på botten förhindras från att
komma in i magasinen (Engström 2012-03-27).
Utöver ovan nämnda faktorer så påverkar även hur ytligt magasinet måste
ligga samt vilka laster som magasinet kommer att utsättas för. Magasin av
polyetenrör har lägre total bygghöjd än betongmagasin med samma
innerdimension och kan därmed läggas mer ytligt (Ohlsson 2012-04-02). Är
det däremot så att magasinet ska ligga ytligt och dessutom bära stora laster
såsom tung trafik så är betongmagasin en bättre lösning eftersom det går att
göra med större hållfasthet (Carlsson 2012-04-04).
Grundvattennivån är ytterligare en viktig faktor som måste kännas till och
tas med i beräkningarna. Dels så finns det en lyftkraft i grundvattnet och ett
lättare magasin av till exempel polyeten måste antingen förankras i marken
eller förses med tyngder. Detta för att det inte ska lyftas av grundvattnets
lyftkraft. Utöver det så bör ett magasin som ligger nere under grundvatten
nivån göras tätt så att det inte uppstår något inläckage. Skulle det uppstå
riskerar magasinet att stå vattenfyllt och därmed få en lägre kapacitet
(Ohlsson 2012-04-02).

4.7 Dimensioneringsexempel av dagvattenavrinning och
fördröjningsmagasin
Exemplet nedan visar hur mer genomsläppliga ytor påverkar
dagvattenavrinningen och därmed magasinsvolymen för ett fingerat område.
Förutsättningarna är ett tio hektar stort område som är indelat i tio lika stora
delar. Dagvattenavrinningen beräknas dels med 100 % hårdgjorda ytor samt
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75 % och 50 % hårdgjorda ytor. Som hårdgjord yta räknas i det här exemplet
stensatt yta med grusfogar då det motsvarar stora delar av de hårdgjorda
ytorna på Arenastaden. Som mer genomsläpplig yta räknas grusplan och
grusad gång, obebyggd kvartersmark då det bedöms motsvara ytor som
används som infiltrationsytor. I exemplet förutsätts att infiltration i de mer
genomsläppliga ytorna fungerar tillfredsställande. Så behöver nödvändigtvis
inte alltid vara fallet utan en mer genomsläpplig yta kan sättas igen och
fungera mer som en ytlig fördröjning av dagvattnet (Svensson 2012-05-04).
Avrinningskoefficienter för de olika ytorna som används i exemplet är enligt
nedan.

(Svenskt vatten 2004, s. 21)

Området beräkningen görs för är i Växjö och bedöms som flackt för att
motsvara Arenastaden. Fördröjningsmagasinen på Arenastaden är
dimensionerade för ett 50-års regn med en varaktighet på 60 min (Engström
2012-03-29) så beräkningen görs utifrån samma förutsättningar i det här
exemplet också.
För att kunna beräkna en dimensionerande dagvattenavrinning behöver dels
varaktigheten samt regnintensiteten vara känd. Varaktigheten är känd och
sätts som lika med rinntiden för hela området. Varaktigheten är 60 minuter
och är därmed rinntiden för hela området. Rinntiden för varje delområde
sätts till fem minuter för att kunna bestämma vid vilken tidpunkt efter ett
regns startpunkt som den största avrinningen sker. Regnintensiteten kan
beräknas med Dahlströms formel (Lidström 2010) enligt nedan.
(
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)]

Den dimensionerande dagvattenavrinningen beräknas med olika
varaktigheter upp till 60 minuter då fler och fler delområden bidrar.
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I tabell 3 nedan redovisas dagvattenavrinningen då andelen hårdgjorda ytor
är 100 %.
Tabell 3: Visar värden för dimensionerande dagvattenflöde vid olika varaktigheter
då andelen hårdgjord yta är 100 %.
Varaktighet,
tr (min)

ΣΔA (ha) (A·φ)max 100 % c

itr (l/s, ha)

qddim = itr ·(A·φ)max
(l/s)

20

2

1,4

2,41

269

377

25

3

2,1

2,06

230

483

30

4

2,8

1,81

202

566

35

5

3,5

1,62

181

634

40

6

4,2

1,47

164

689

45

7

4,9

1,35

151

740

50

8

5,6

1,25

139

778

55

9

6,3

1,17

130

819

60

10

7,0

1,10

123

861

I tabell 4 nedan redovisas de värden för dimensionerande dagvattenflöden då
de hårdgjorda ytorna står för 75 %.
Tabell 4: Visar värden för dimensionerande dagvattenflöde vid olika varaktigheter
då andelen hårdgjord yta är 75 %.
Varaktighet
(min)

ΣΔA (ha) (A·φ)max 75 %

c

itr (l/s, ha)

qddim = itr ·(A·φ)max
(l/s)

20

2

1,15

2,41

269

309

25

3

1,725

2,06

230

397

30

4

2,30

1,81

202

465

35

5

2,88

1,62

181

521

40

6

3,45

1,47

164

566

45

7

4,03

1,35

151

609

50

8

4,6

1,25

139

639

55

9

5,18

1,17

130

673

60

10

5,75

1,10

123

707
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Slutligen redovisas i tabell 5 den dimensionerande dagvattenavrinningen då
andelen hårdgjorda ytor är 50 %.
Tabell 5: Visar värden för dimensionerande dagvattenflöde vid olika varaktigheter
då andelen hårdgjord yta är 50 %
Varaktighet
(min)

ΣΔA (ha) (A·φ)max 50 %

c

itr (l/s, ha)

qddim = itr ·(A·φ)max
(l/s)

20

2

0,90

2,41

269

242

25

3

1,35

2,06

230

311

30

4

1,80

1,81

202

364

35

5

2,25

1,62

181

407

40

6

2,70

1,47

164

443

45

7

1,35

1,35

151

476

50

8

1,25

1,25

139

500

55

9

1,17

1,17

130

527

60

10

1,10

1,10

123

554

Det dimensionerande dagvattenflödet är som störst då hela området bidrar
med avrinning i alla tre fallen.
Nästa steg för att se hur andelen hårdgjord yta påverkar
dagvattenhanteringen på ett område är att beräkna hur stor volym på
fördröjningsmagasinet det behövs vid de olika dimensionerande
dagvattenflödena. Magasinsvolymen beräknas enligt följande (Lidström
2010).
∫(

)

Volymen på fördröjningsmagasinet behöver i det här fallet bara beräknas då
flödet är som störst, se tabell 6. Det vill säga då hela området bidrar till
avrinningen.
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Tabell 6: Visar magasinsvolymen för de olika dimensionerande dagvattenflödena
då andelen hårdgjord yta är 100 %, 75 % respektive 50 %.
itr (l/s, ha) qddim (l/s) Vtill (m3) Vfrån (m3)

V=Vtill – Vfrån (m3)

Andel
hårdgjord yta
(%)

Varaktighet c
(min)

100

60

1,10 123

861

51660

18000

33660

75

60

1,10 123

707

42420

18000

24420

50

60

1,10 123

554

33240

18000

15240

Ur tabell 6 går det att utlösa att magasinsvolymen blir mindre med mer
genomsläppliga ytor. Procentuellt motsvarar den minskade volymen i stort
sett den ökade andelen genomsläppliga ytor.
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5. Dagvattenhantering på Arenastaden
I Växjö har kommunen de senaste åren genomfört en storsatsning för
utvecklingen av Växjös idrottsmöjligheter. Resultaten av satsningen är bland
annat Arenastaden, se bild 7, på Värendsvallsområdet.

Bild 7: Tecknad bild över visionen av Arenastaden (Växjö kommun 2012).

För de fyra arenorna som arbetet avser så finns det tre stycken
dagvattenmagasin, se bild 8. Ett för Myresjöhus Arena, ett för Vida Arena
samt ett gemensamt för Fortnox och Telekonsult Arena. De
dagvattenmagasin som tar hand om dagvattnet från Myresjöhus och Vida
Arena är utförda av polyetenrör medan dagvattenmagasinet för Fortnox och
Telekonsult Arena är ett prefabricerat betongmagasin.

Bild 8: Placeringen av arenorna (rött) och dagvattenmagasinen (lila) (Växjö
kommun2012).

Varje fördröjningsmagasin för dagvattnet på respektive arena har olika
förutsättningar som varierar beroende på vart de är placerade, lutningen på
ledningar till och från magasinen, hur stor volym magasinen ska ha, laster de

28
Mikael Bollvik, Pontus Svensson

ska bära och så vidare. En viktig del i arbetet att ta fram den optimala
lösningen för magasinering och fördröjning av dagvattnet har varit att
granska de olika förutsättningarna innan beslut fattas för vilken modell och
utformning som bör användas (Granstrand 2012-03-29).
Detaljplanen för Arenastaden är upprättad för ett tidigare projekt som inte
kom att genomföras och är därför inte helt aktuell. Detta har lett till att det är
föreningarna som är beställare och fastighetsägare till arenorna. Som
fastighetsägare vill föreningarna inte äga mer mark än vad arenorna upptar.
Det medför i sin tur att området projekteras i olika delprojekt (Engström
2012-05-08).

5.1 Krav dagvattenhantering Arenastaden
De krav som Växjö kommun ställer på dagvattenhanteringen på Arenastaden
gäller enbart tillåtna flöden. På området så får det släppas ut 30 l/s och
hektar. Totalt sett för hela Arenastaden så får det släppas 300 l/s till
förbindelsepunkten mot Smedjegatan och 100 l/s till förbindelsepunkten mot
Sambandsvägen. Hanteringen av dagvattnet ska ske inom fastigheten.
Kommunen har också gett förslag på placeringen av dagvattenmagasinen
samt uppgett hur stor volym de behöver ha för att klara de tillåtna flödena.
Placeringen och volymen är dock inga uttryckliga krav utan ska mer ses som
en rekommendation för att klara kravet på maximalt tillåtna flöde (Engström
2012-03-27).
Dagvatten som avrinner från hårdgjorda ytor är ofta mer förorenat än
dagvatten som avrinner från ytor med större genomsläpplighet (Stahre
2004). Trots det så har kommunen inget krav på rening av dagvattnet.
Rening sker istället vid Bäckaslövs våtmark samt vid ett öppet
dagvattenmagasin vid banvallen på I11-områdets västra del (Engström 201203-27).

5.2 Myresjöhus Arena
Fotbollslaget Östers IF i Växjö som för tillfället spelar sina hemmamatcher
på Värendsvallen skall under sensommaren 2012 inviga sin nya
hemmaarena som kommer gå under företagsnamnet Myresjöhus Arena.
Denna arena kommer att tjäna som endast fotbollsarena och ha en
publikkapacitet på 12 000 personer varav 10 000 är sittande. Myresjöhus
Arena kommer under sommaren 2013 även vara spelplats för fotbolls-EM
för damer som spelas i Sverige (Växjö kommun 2012).
För att undvika att överbelasta det redan tungt belastade avloppsnätet i
Växjö så ställde Växjö kommun ett krav på hur fastigheten där arenan ligger
skulle ta hand om dagvattnet som uppstår på de hårdgjorda ytorna på och
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kring arenan. Kravet är att det maximala flödet från fastigheten inte får
överstiga 30 l/s och hektar. Detta innebär att ett fördröjningsmagasin skulle
anläggas som var dimensionerat för ett 50-års regn med varaktighet på 60
minuter för att avlasta avloppssystemet vid intensiva och varaktiga regn
(Engström 2012-03-27).
De krav som Östers IF fått från Växjö kommun och fört vidare till
entreprenören är ett tillåtet utflöde från området på 30 l/s och hektar. Östers
IF ställer även ett krav att det ska vara ett underjordiskt magasin på 785 m³
men från Växjö kommun är volymen bara en rekommendation (Växjö
kommun 2012).
Placeringen av dagvattenmagasinet var från början tänkt att ligga i nära
anslutningen till det kommunala avloppsnätets förbindelsepunkt. Detta på
grund av att det där fanns en större yta att lägga ner magasinet i och att
sprängningsarbetet skulle bli förhållandevis litet där. Problemet var dock att
på den tilltänkta platsen för dagvattenmagasinet fanns det en dunge med träd
som skulle bevaras vilket medförde att placeringen var tvungen att flyttas.
Den nya platsen söder om arenan, se bild 9, blev mindre och bestod till
större delen av berg vilket innebar att sprängningsarbetet ökade.

Bild 9: Myresjöhus Arena (rött) och den slutliga placeringen av
dagvattenmagasinet (lila) (Växjö kommun 2012).

Fördröjningsmagasinet som valdes var ett rörmagasin av polyeten med
volymen 785 m³, se bild 10, med ett utflöde på 60 l/s. Alternativa lösningar
var dels kassetter av polyeten samt ett prefabricerat betongmagasin.
Kassetterna av polyeten valdes bort då de ansågs ta för lång tid att installera
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med tanke på de många delarna. Betongmagasinet valdes också bort då
installationstiden bedömdes som längre än för polyetenrören. Längre
installationstid innebär högre kostnader i form av arbete samt att andra
arbeten försenas. Kostnadsmässigt var magasin av betong och polyetenrör
jämförbara. För att uppnå 785 m³ på den trängre ytan så behövdes en
rörinnerdimension på 1200 mm. Dessutom för att kunna utnyttja utrymmet
mellan rören lades det makadam likt ett perkolationsmagasin. I botten och
toppen av makadamen lades dräneringsrör mellan varje rör. De övre
dräneringsrören skall släppa ut vatten om magasinet blir fullt och de undre
skall samla upp vattnet igen för att föra ut det mot avloppsnätet. Denna
lösning med användandet av utrymmet mellan rören gjorde så att 50 meter
rör kunde sparas in och därigenom kunde hela fördröjningsmagasinet få
plats på den mindre ytan. Ovanför magasinet kommer det att vara en
grästäckt yta som inte kommer att belastas av några större laster.

Bild 10: Myresjöhus Arenas dagvattenmagasin av polyetenrör. Foto: Jonas
Granstrand.

Magasinet har två tilloppsledningar som samlar dagvatten från de hårdgjorda
ytorna kring och på arenan. Dessa löper utmed arenans båda
långsidor(Granstrand 2012-03-29). Magasinet har ett utlopp med ett
förutbestämt flöde. Detta regleras med hjälp av en flödesregulator som sitter
i utloppet (Engström 2012-03-27).
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5.3 Fortnox och Telekonsult Arena
Innebandylagen Växjö Vipers och IBK Vöikers som för tillfället spelar sina
hemmamatcher i Teleborgshallen ska som två av de första lagen i världen
spela i en arena byggd enkom för innebandy. Arenan kommer bestå av två
olika planer (Fortnoxarena.se 2012), en träningsplan samt en matchplan med
läktare som kommer ha en publikkapacitet på 1600 personer. Arenan
kommer att invigas den åttonde september 2012.
Telekonsult Arena är en tränings- och tävlingsanläggning som skall
användas för friidrott. Arenan kommer ha sex löparbanor vilket innebär att
arenan kommer att kunna stå som värd för internationella tävlingar. Alla
typer utav kastgrenar utom slägga kommer att kunna utföras samt
möjligheter för att utöva mångkamp. Arenan kommer ge en unik möjlighet
till träning och tävling. Arenan kommer att invigas den sjätte oktober 2012.
Både Fortnox och Telekonsult Arena ingår i Växjö stads satsning
Arenastaden (Växjö kommun 2012). Båda arenor har krav på sig att ta hand
om sitt avrinnande dagvatten från de hårdgjorda ytorna. Resultatet av detta
krav blev ett utjämningsmagasin som dimensioneras efter ett 50-års regn
med varaktighet på 60 minuter. I de första planerna på hur området skulle se
ut planerades två magasin, ett till var byggnad. Senare togs beslutet att
dagvattnet från Fortnox Arena skulle tas omhand av två magasin. Dels det vi
beskriver här samt ett öster om Fortnox Arena som i dagsläget inte är
installerat beläget på Växjö kommuns mark (Engström 2012-03-27).

Bild 11: Placeringen av dagvattenmagasinet (lila) för Telekonsult Arena och
Fortnox Arena (rött) (Växjö kommun 2012).
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Magasinet för arenorna placerades mellan den befintliga Tipshallen och
Fortnox Arena, se bild 11. Den ursprungliga placeringen för magasinet har
justerats något då utformningen av Fortnox Arena ändrats och den nya
placeringen föll sig naturligt i området. Topografin kring magasinet
tillsammans med att det ska klara laster från tung trafik gör utformningen till
en utmaning. Ytan kring magasinet är flack vilket gör att det måste ligga
ytligt för att det ska kunna tömmas med tanke på lutningen för utgående
dagvattenledningar samtidigt som magasinet måste vara dimensionerat för
att klara trafiklaster.
Magasinet som installerades för Fortnox Arena och Telekonsult Arena är av
betong, se bild 12, eftersom det dels ligger ytligt samt ska kunna bära tunga
trafiklaster. I och med de här väldigt speciella förutsättningarna så bedömdes
det att ett betongmagasin vara lämpligast. Magasin av polyeten kan inte
ligga lika ytligt som ett magasin av betong och samtidigt tåla samma laster.
Magasinet består av två stycken kammare uppbyggda av prefabricerade
betongelement. Mellan kammarna är det ett visst flöde vilket gör systemet
trögt och magasinet fylls därmed långsamt. Golvet är av asfalt och har ett
fall mot magasinets utloppsledning för att underlätta avrinningen och
undvika att vatten blir stående under lång tid. Taket är gjort av förspända
TT-kassetter av betong med en betong pågjutning ovanpå för att klara av de
tunga trafiklaster som kan förekomma. Magasinets volym är på cirka 600
m³.

Bild 12: Betongmagasinet för Telekonsult Arena och Fortnox Arena. Foto: Jonas
Granstrand.

Magasinet har två tilloppsledningar. En som samlar upp dagvatten från de
hårdgjorda ytorna på och kring Fortnox Arena samt en som samlar upp
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dagvatten på och kring Telekonsult Arena. Magasinet har ett utlopp med ett
förutbestämt flöde. Detta regleras med hjälp av en flödesregulator som sitter
i utloppet (Granstrand 2012-03-29).

5.4 Vida Arena
Allt eftersom ishockeylaget Växjö Lakers Hockey nått större och större
framgångar har behovet av ny arena också ökat. Den 17 september 2011
invigdes den nybyggda Vida Arena i och med elitseriepremiären för Växjö
Lakers Hockey. Arenan har en kapacitet på 5 329 personer (Växjö Lakers
2012) och är byggd så att en utbyggnad ska vara möjlig utan att lyfta taket
för att öka antalet platser med cirka 1 000 personer. I direkt anslutning med
arenan är också en träningshall byggd (Växjö kommun 2012).
Vida Arena var den första av de arenor som ingår i Växjö stads projekt
Arenastaden som byggdes och var därmed även den första som fick ett
fördröjningsmagasin för dagvatten anlagt. Avrinningsområdet utgör
takytorna på Vida Arena, träningshallen samt de hårdgjorda ytorna runt om
arenan. De hårdgjorda ytorna utgörs av parkeringarna väster om arenan och
ytan kring östra entrén. Parkeringarna är asfalterade och övriga ytor består
av betongplattor. I avrinningsområdet ingår inte Växjö ishall som har
dagvattenledningar på plats sedan tidigare. Fördröjningsmagasinet till Vida
Arena är likt de övriga på Arenastaden dimensionerat för ett 50-års regn med
varaktighet på 60 minuter. Magasinet får som mest släppa ut 88 l/s och har
en volym på 1000 m³.

Bild 13: Placeringen (lila) för dagvattenmagasinet till Vida Arena (rött) (Växjö
kommun 2012).

Fördröjningsmagasinet ligger söder om arenan utmed Storgatan som löper i
arenans längdriktning, se bild 13. I de första planerna för området skulle
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magasinet ligga under en parkeringsyta vilket innebär att magasinet dagligen
skulle utsättas för stora laster. Magasinet skulle därför vara tvunget att ha en
överbyggnad för att bära upp de laster det utsattes för. Men en ändring sent i
projekteringen gjorde att magasinet kunde flyttas närmare Storgatan vilket
gjorde magasinet lättare att anlägga då det ligger under en grönyta istället för
under en parkering.
I projekteringen till magasinet granskades fyra olika lösningar. Dels två
stycken olika betonglösningar samt två olika polyetenlösningar.
Betonglösningarna var antingen ett platsgjutet betongmagasin i form av ett
rätblock eller ett prefabricerat betongrör. Polyetenlösningarna var i sin tur
antingen kassetter eller polyetenrör. Kassetterna och betongrören valdes bort
tidigt. Kassetterna var inget alternativ eftersom de många lösa delarna gör att
de företrädesvis passar bättre till mindre magasin. Betongrören valdes bort
då de ansågs otympliga att hantera. Valet stod då mellan ett platsgjutet
betongmagasin och ett rörmagasin i polyeten. Totalkostnaden för de två
olika alternativen var i stort sett den samma men magasinet av polyetenrör
hade kortare installationstid vilket gjorde att det blev den lösningen som
valdes, se bild 14.

Bild 14: Polyetenrören som dagvattenmagasinet till Vida Arena är gjort av. Foto:
Magnus Johansson.

Magasinet löper ut med Vida Arenas södra sida i två rörlängor med en
innerdimension på 2200 mm. Varje rörsektion är 22 meter och monteras
genom gängning och därefter svetsning vilket gör fördröjningsmagasinet
helt tätt. Fördröjningsmagasinet är totalt 132 meter långt och har en volym
på 1000 m³ vilket gör det till det största som ligger nergrävt på Arenastaden.
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Fördröjningsmagasinet har två utloppsledningar och en inloppsledning.
Utloppsledningarna går ihop innan förbindelsepunkten till det kommunala
avloppsnätet. Där utloppsledningarna går samman sitter även en
flödesregulator i form av en cyklonbroms som reglerar flödet till 88 l/s
(Johansson 2012-04-23).
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6. Projektering av dagvattenhantering
För att skapa en dagvattenhantering som fungerar tillfredsställande på
långsikt är det kommunens ansvar att i sitt fysiska planarbete ta fram
underlag som ligger till grund för hur frågan ska hanteras under exploatering
av ett område.
En översiktsplan är ett av de verktyg som kommunen har till sitt förfogande
när de planerar på långsikt. Ofta är det med en framförhållning på cirka tio
år. En översiktsplan anger översiktligt vilka expansionsområden som finns i
en kommun och ambitionsnivån för till exempel dagvattenhanteringen.
Oftast preciseras inga fysiska anläggningar i en översiktsplan däremot kan
kommunen definiera så kallade avrinningsstråk för att underlätta
planeringen. Till exempel är det så att områden som lämpar sig för att
användas som avrinningsstråk inte är optimala för bebyggelse.
Avrinningsstråken bör ligga lågt i förhållande till omgivningen vilket skulle
innebära risk för översvämning i byggnader. Avrinningsstråk bör också
kombineras med frilufts- eller parkområden vilket gör att kommunen
behöver samarbeta över nämndsgränser. Förutom renodlade va-intressen bör
park-, fritids-, stadsmiljö- samt miljöintressen vägas in vid planläggningen.
I en detaljplan regleras markanvändningen mer noggrant och juridiskt
bindande än i en översiktsplan. I detaljplanen bör kommunen reglera
eventuella krav på dagvattenhanteringen samt redogöra för vilka ytor som
får användas på allmän mark för magasinering av dagvatten. Förutom att
eventuella krav bör vara inskrivna i detaljplanen bör de också preciseras i
exploateringsavtal. Va-sakkunniga bör vara inblandade i ett tidigt skede för
att kunna identifiera eventuella problem i dagvattenhanteringen. Problem
kan vara dels på det aktuella planområdet men även nedströms belägna
dagvattenanläggningar som ledningar eller diken. Krav på
dagvattenhanteringen kan se ut på tre sätt. Dels kan det vara så att inga krav
alls behöver ställas. Sedan kan det vara så att krav på lokalt
omhändertagande av dagvatten krävs inom en fastighet eller ett planområde.
Slutligen kan det också vara så att utöver lokalt omhändertagande så krävs
en trög avledning efter fastigheten. Det är också viktigt att i detaljplanen
vara tydlig med vilka som har ansvar för de olika delarna i
dagvattenhanteringen. Det kan vara kommunens va-förvaltning eller privata
fastighetsägare.
Uppföljningen av de krav som ställs från kommunen i planarbetet bör ske i
bygglovshanteringen (Stahre 2004). För att underlätta uppföljningen är det
vettigt att kommunen ställer krav i form av antalet kvadratmeter hårdgjord
yta som tillåts kopplas mot avloppsnätet framför ett visst flöde. Det är lättare
att följa upp och säkerställa att kraven följs då. För lekmannen är det också
lättare att förstå kraven med antal kvadratmeter kontra tillåtet flöde
(Engström 2012-03-27).
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För att hanteringen av dagvatten inom ett område sker på ett långsiktigt
fungerande sätt är det viktigt att dels ha tydliga krav och målbilder. Viktigt
är också att göra en noggrann analys av platsens förutsättningar med
avseende på topografi och så vidare. För att få med fler infallsvinklar är det
också av vikt att engagera olika kompetenser i ett tidigt skede (Lönngren
2001). Gärna i form av en dagvattenstrategi där kommunen tagit fram en
gemensam målbild för hur dagvattenhanteringen ska ske. Fler intressenter än
kommunens va-nämnd bör vara deltagande. Dels som tidigare nämnts flera
av kommunens nämnder men även intresseorganisationer, skolor,
markexploatörer, arkitekter, konsulter och så vidare. Finns det tydliga krav
som dessutom flera intressenter har fått vara med och påverka är
sannolikheten för att dagvattenhantering blir lyckosam större (Svenskt vatten
2011).

6.1 Växjö kommuns projektering av Arenastaden
De förutsättningar som Växjö kommun har skapat för en hållbar
dagvattenhantering på Arenastaden baseras på det kvalitetsprogram som är
framtaget av Sweco på uppdrag av Växjö kommun. I det framgår tankar
kring de yttre gestaltningsförutsättningarna för de olika arenorna samt en
flödesdimensionering för hela området.
Gestaltningsförutsättningarna är till exempel att hårdgjorda ytor ska
minimeras för att lättare kunna ta hand om dagvattnet lokalt men även för att
ge ett mjukare intryck. Där hårdgjorda ytor krävs inne på området runt
arenorna ska dessa vara av ljusgråa betongplattor eller av granithällar (Växjö
kommun 2012).
Utöver gestaltningsförutsättningarna ställer även kommunen krav i form av
tillåtet utflöde från fastigheterna på Arenastaden (Engström 2012-03-27). I
det kvalitetsprogram som är grund till dagvattenprojekteringen för
Arenastaden anges det tillåtna utflödet för respektive fastighet. Utöver det så
anges även fördröjningsmagasinens volym vilket fastighetsägarna tagit upp
som krav i sina förfrågningsunderlag till entreprenörerna (Växjö kommun
2012). Kvalitetsprogrammet är inte antaget som en verkställande handling
av Växjö kommun då det fanns gestaltningsförslag i programmet som Växjö
kommun inte kunde ställa upp på, men flödesdimensioneringen har legat till
grund för arbetet med dagvattenhanteringen på Arenastaden. Arenornas
mellanrum projekteras av Växjö kommun (Engström 2012-03-27).

6.2 Entreprenörernas projektering av dagvattenmagasin
Projekteringen av de tre olika dagvattenmagasinen har varit liknande
varandra. Entreprenörerna har haft ett begränsat område utanför arenorna att
projektera. I stort sett har det varit en meter utanför arenorna samt området
där respektive dagvattenmagasin ska ligga.
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Svårigheter under projekteringen har varit avsaknad av erfarenhet från
tidigare liknande projekt, tidsbrist, bristfällig och ändrad information
angående kraven på dagvattenhanteringen samt bristande helhetssyn över
områdets utformning.
Entreprenörerna upplever att arbetet med dagvattenhanteringen hade gått
smidigare om fastigheterna varit större så att de hade kunnat projektera med
en bättre helhetsbild över området. Projekteringen av områdena utanför
arenorna har skett i ett senare skede vilket lett till sämre kontinuitet och en
otydligare bild av hela området anser entreprenörerna (Granstrand 2012-0327, Johansson 2012-04-23).

6.3 Dimensionering av dagvattenavrinning och fördröjningsmagasin
Att dimensionera ett områdes dagvattenavrinning och magasinsvolym kan
göras på olika sätt beroende flera aspekter. Dels beroende på hur komplext
området är, vilka krav som ställs samt med vilken noggrannhet
dimensioneringen ska genomföras.
Dimensioneringen kan dels göras med de handräkningsmetoder som
beskrivs i kapitel två men även med mer avancerade modelleringsverktyg
(Svensson 2012-05-04).
Handräkningsmetoderna är främst för mindre komplexa områden med
förhållandevis homogena förutsättningar (Lidström 2010). Används de mer
avancerade modelleringsverktygen går det att mer noggrant bestämma
dagvattenflöden i ett område. Det är också lättare att studera olika scenarier
med olika regnintensiteter och varaktigheter för att se hur det påverkar
avloppsledningar och andra va-installationer, exempelvis brunnar (Engström
2012-04-27).

6.4 Dimensionering av dagvattenavrinning och fördröjningsmagasin på
Arenastaden
Vid dimensioneringen av dagvattenflödet på Arenastaden användes enklare
handräkningsmetoder. I dimensioneringsprocessen låg fokus på att hitta en
optimal lösning mellan teknik, funktion och gestaltning. Målbilden från
Sweco var att behålla en stadskänsla över området där hårdgjorda ytor
skapar skarpa kontraster mot mer mjuka ytor. Ett område som Arenastaden
kräver mycket hårdgjorda ytor för tillgängligheten. Mellanrummen mellan
arenorna ska då dels ta hand om dagvatten, vara tillgängligt samt fylla en
estetisk funktion (Svensson 2012-05-04). Samtidigt bör de hårdgjorda ytorna
hållas nere för att kunna utnyttja fördröjning och infiltrera dagvattnet på
plats.
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Arenastaden är uppdelat i tio stycken olika avrinningsområden, se bilaga 1
(Växjö kommun 2012). Inledningsvis i dimensioneringsprocessen
beräknades ett dimensionerande dagvattenflöde för hela Arenastaden. Efter
det så delades det flödet upp i mindre delar efter hur stor yta respektive
område motsvarade sett till den totala ytan. Nästa steg var att dimensionera
utjämningsmagasinet med avseende på hur stort dagvattenflödet respektive
område har (Svensson 2012-05-04). Utjämningsmagasinen behövs eftersom
det dimensionerande dagvattenflödet från Arenastaden överstiger det
maximalt tillåtna utflödet från området till det kommunala avloppsnätet.
Placeringen av utjämningsmagasinen för dagvatten har i stort sett blivit där
de får plats. Tidigt i projekteringen valdes underjordiska magasin då öppna
lösningar hade tagit för mycket plats i anspråk. I övrigt var placeringen
beroende på markförhållanden som lutning, befintlig vegetation, tidigare
ledningsstråk inom området samt att magasinen inte bör placeras under
någon av arenorna då det skulle utsätta magasinetför extra laster från arenan
(Engström 2012-03-27).
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7. Diskussion och slutsatser
För att kunna hantera dagvatten på ett hållbart sätt krävs det kunskap kring
olika metoder för fördröjning och magasinering. Det går att utnyttja marken
för infiltration och perkolation men det kan även krävas att det anläggs ett
dagvattenmagasin som magasinerar och fördröjer dagvattnet. För att kunna
göra rätt val för rätt omständigheter krävs också att för- och nackdelar vid
respektive tillvägagångssätt är kända samt att de eventuella krav som styr
dagvattenhanteringen är tydliga och redovisade. För att arbetet ska fungera
smidigt är det också viktigt att alla inblandade i ett tidigt skede av ett projekt
får en helhetsbild över vad som ska genomföras och varför.

7.1 Hur blev det på Arenastaden
De förutsättningar som finns på Arenastaden gör att antalet alternativ för
dagvattenhanteringen blir ganska begränsade. Först och främst måste
entreprenörerna uppfylla de krav som Växjö kommun ställer i form av
tillåtet dagvattenflöde ut ifrån de olika fastigheterna. Sedan så ställer
myndigheterna krav på att ett offentligt område ska vara tillgängligt och
enkelt att ta sig fram på vilket medför att mycket av ytorna behöver vara
hårdgjorda. Det ger i sin tur att anläggandet av infiltrationsstråk eller
liknande inte alltid är en lämplig lösning. Utöver det så är ytorna mellan
arenorna också begränsade och behöver användas så effektivt som möjligt
vilket leder till platsbrist. Det är många olika intressen som ska tas tillvara
på så att anlägga öppna dammar för dagvattenhantering är inte alltid
lämpligt. En annan faktor som har styrt hur dagvattenhanteringen har blivit
är att beställarna för de olika arenorna har velat ha en så liten fastighet som
möjligt. Det innebär för entreprenörerna på plats att det inte finns så mycket
utrymme för kreativitet och nytänkande. Dagvattenhanteringen för arenorna
har blivit underjordiska magasin utan andra lösningar i form av infiltration
eller fördröjning.
Områden med stor andel hårdgjord yta medför stora volymer på
dagvattenmagasinen. Generellt sett så är ett större magasin dyrare att
anlägga än ett mindre. Dimensioneringsexemplet i avsnitt 4.7 visar om det
hade gått att öka antalet kvadratmeter mer genomsläppliga ytor hade det
också kunnat gå att minska volymen på dagvattenmagasinen. Arenastaden
ställer förvisso som område krav på att vara tillgängligt för alla. Men en
strävan mot hitta och använda mer genomsläppliga material hade kunnat
leda till lägre kostnader för anläggandet och samtidigt kunna ge estetiska
effekter.
Fördröjningsmagasinen som valdes för Myresjöhus Arena och Vida Arena
är rörmagasin av polyeten. Magasinet för Myresjöhus Arena har en
intressant funktion. Om magasinet fylls kommer det även kunna gå att
utnyttja utrymmet mellan rören för perkolation och på sätt bli lite mer
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platseffektivt. I och med att ytan ovanför inte kommer att utsättas för några
större laster så är det enligt vårt sätt att se en vettig idé att utnyttja
mellanrummet mellan rören. Det hade inte gått om marken ovan skulle tåla
till exempel tung trafik då materialet mellan rören hade varit tvunget att
packas noggrannare vilket hade inneburit mindre möjlighet för perkolation i
jordlagren. Installationstiden är dessutom kort om den jämförs med ett
motsvarande stort magasin av betong eller polyetenkassetter.
Magasinet för Vida Arena hade också kunnat konstrueras så att det hade gått
att utnyttja mellanrummet mellan rören. Magasinet kommer inte att belastas
av några större laster så fyllnadsmaterialet mellan rören behöver inte vara
helt packat. Däremot ligger magasinet nära Storgatan vilket är en större väg
och där är det inte lämpligt att släppa ut vatten i närheten av den tungt
trafikerade leden. Av utrymmesskäl var det inte lika viktigt att hitta en
utrymmesbesparande lösning där som det var för magasinet för Myresjöhus
Arena. Ett alternativ till rörmagasin av polyeten hade varit någon form av
betongmagasin. Den kortare installationstiden för polyetenrören framför rör
av betong gör att den befintliga lösningen känns som bättre. Det hade också
kunnat anläggas ett vanligt betongmagasin men eftersom platsen för
magasinet är väldigt långsmalt så är ett rörmagasin av polyeten mer
platseffektivt. Ytterligare ett alternativ till polyetenrör är att använda sig av
polyetenkassetter. Vi gör dock bedömningen att installationstiden för ett
sådant magasin är betydligt längre och polyetenkassetterna är dessutom
svårare att rengöra vid behov.
Att använda sig av en stenkista bedöms för båda Myresjöhus Arena och
Vida Arena som olämpligt. Dels så är livslängden för en stenkista begränsad
samt för att uppnå så stora volymer som krävs hade ännu större områden
behövt tas i anspråk då hålutrymmet i en stenkista är betydligt mindre än i
andra magasinstyper.
För Telekonsult Arena och Fortnox Arena så valdes ett betongmagasin som
lösning för dagvattenhanteringen. Både kassetter och rörmagasin av
polyeten hade kunnat vara ett alternativ. Dels för att volymen är mindre
vilket gör att installationstiden för kassetterna inte blir så mycket längre.
Men även för att NCC använt sig av polyetenrören vid Myresjöhus Arena
redan och därmed var installationsförfarandet bekant. Det som gjorde att det
blev ett betongmagasin framför något av de andra alternativen var att
magasinet ligger ytligt och samtidigt ska bära laster av tung trafik. Då är ett
betongmagasin mer lämpligt än någon annan lösning. Till exempel ett
rörmagasin av polyeten kräver en överbyggnad på cirka en meter för att
kunna bära så tunga laster. Hade ett rörmagasin använts hade det behövt
läggas djupare och det hade medfört att det inte hade kunnat tömmas utan
pumpning vilket vill undvikas.
För att säkerställa att Växjö kommuns krav på maximalt utflöde från
fastigheterna så är det installerat någon form av flödesregulator vid alla tre
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dagvattenmagasinen. Det är ett enkelt, säkert och exakt sätt att uppnå
kraven. Det skulle kunna tänkas att flödet ut från fastigheterna begränsades
av dimensionen på ledningen. Nackdelen med det sättet är att det kräver en
mycket noggrann projektering och dimensionering för att det ska bli korrekt.

7.2 Framtida förbättringar
För att skapa ett lyckat byggprojekt oavsett vilken typ behövs det en
grundlig och noggrann projektering. När projekteringen är klar ska målet
och vägen dit vara tydligt för alla inblandade. Svårigheter och eventuella
problem bör lyftas fram särskilt samt hur det är tänkt de ska hanteras.
Särskilt viktigt är också att de olika intressenterna är överens om hur beslut
och ändringar ska kommuniceras. Fungerar inte projekteringen
tillfredsställande medför det att målet kommer att bli svårare att förstå och
jobba mot.
På Arenastaden i Växjö var slutmålet i vissa fall svårt för de inblandade att
se vilket medförde att aktörerna inte hade ett tydligt tillvägagångssätt att
följa. I fallet på Arenastaden har även tidspressen varit stor på de inblandade
aktörerna vilket även det leder till misstag och i förlängningen ett dyrare
projekt. Det kan kännas som en klyscha att påpeka att projekteringen bör få
ta sin tid men sanningen är den att genom god projektering sparas tid och
pengar plus att kvaliteten kan bli bättre.
Entreprenörerna för de olika projekten på Arenastaden har haft en väldigt
begränsad yta att verka på under byggnadstiden. Det har varit byggytan för
arenan samt en meter utanför som de haft till sitt förfogande då
fastighetsägaren inte vill äga mer yta. Dagvattenhanteringen ska dessutom
ske inom fastigheten vilket är ett av kraven från Växjö kommun.
Allt eftersom att arbetet gått framåt har entreprenörerna fått kommunala
markjobb för mellanrummen mellan arenorna. Kommunen har då haft en
helhetsbild över området och portionerar ut informationen till entreprenören
som utför arbetet. Problemet blir då att entreprenören gör varje kommunalt
jobb som ett delprojekt vilket gör det svårt att se helhetsbilden av området.
Samordningen mellan olika arbeten kan gå förlorad och arbetet med
dagvattenhanteringen försvåras. Med större yta att bearbeta från början kan
det bli enklare att ta hand om dagvattnet på plats i form av infiltration och
fördröjning. Hade området projekterats mer heltäckande från början hade det
varit enklare att skapa en mer hållbar dagvattenhantering med mer inslag av
LOD-lösningar tillsammans med de underjordiska magasin som finns på
Arenastaden idag.
Genom att i ett tidigare skede genomföra upphandlingarna av ytorna kring
och mellan arenorna skulle entreprenörerna få möjligheten att samordna sina
arbeten och förbereda ytorna för kommande markarbeten. För att få en
hållbar dagvattenhantering krävs det att området fungerar och arbetar
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tillsammans. Det hade till exempel gått att i de hårdgjorda ytorna som
parkeringar bygga ner infiltrationsstråk. Antingen genom att använda ett mer
genomsläppligt material på ytan av parkeringarna eller att mellan
parkeringarna ha infiltrationsbäddar som leder ner dagvattnet i marken till en
stenkista eller ett infiltrationsmagasin av kassetter. Genom att skapa ett
fungerande område med mer infiltration och fördröjning skulle det gå att
minska storleken på fördröjningsmagasinen och därmed även minska
kostnaderna.
Kommunikationen är viktig mellan de olika aktörerna under byggnationen
men framförallt så bör de förutsättningar projekteringen ger vara
kommunicerade i ett tidigt skede och på ett tydligt sätt. I projekten har det
varit mycket kraft som har gått åt till revideringar och sena beslut. Inget av
de fördröjningsmagasin som granskats i denna rapport ligger till exempel i
dagsläget på den plats som först var tilltänkt. Däremot ligger de i nära
anslutning till den yta som planerats för dem och ändringarna beror främst
på otydliga förutsättningar och sena beslut. Problemet kan ha olika orsaker,
dels kan det bero på bristande kommunikation men det ligger även ett visst
ansvar hos entreprenören att ta reda på vad som gäller i kravbestämmelserna
över området. Genom att förbättra kommunikationen kan många hinder
undvikas på ett tidigt stadium för att därigenom spara tid och pengar.
För att hjälpa till med kommunikationen och göra den enklare borde det
funnits ett heltäckande dokument över Arenastaden som har stöd i en
genomarbetad detaljplan. Det saknas delvis för Arenastaden. I ett tidigt
skede togs det fram ett Kvalitetsprogram som dels redovisade resultatet av
dimensioneringen av området med tillåtna dagvattenflöden ut från
fastigheterna och rekommenderade magasinsvolymer. Utöver det så
beskrevs en tanke kring gestaltningen för området och övergripande idéer
om hur dagvattenhanteringen kunde genomföras med hjälp av infiltration
och fördröjning. Växjö Kommun har dock inte antagit Kvalitetsprogrammet
som en officiell handling utan det ses mer som en inspirationskälla med
rekommendationer för gestaltningen. Att programmet inte antogs berodde på
att vissa gestaltningsförslag i programmet inte passade in och andra förslag
var bra.
Dimensioneringen av området har dock följt Växjö kommuns krav för
maximalt utflöde av dagvatten. Hade det funnits en officiell handling
godkänd av Växjö kommun så kunde flera av de svårigheter som
entreprenörerna hamnat i kunnat avhjälpas lättare eller aldrig behövt uppstå.
Informationen ska passera flera led och riskerar där att minska i tydlighet
eller kanske till och med glömmas bort. Växjö kommun ställer krav på
beställaren som i sin tur ställer krav på entreprenören och i de här stegen
prioriteras inte alltid informationen om dagvattenhanteringen. Att flytta ett
dagvattenmagasin i sista sekund för att träd på fastigheten ska bevaras eller
att det framkommer att tung trafik ska belasta ett av magasinen samtidigt
som pågjutning sker tyder på att kommunikationen inte fungerat perfekt.
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Den typen av information borde funnits tillgänglig för alla parter i någon
form av bindande dokument. Entreprenörerna hade lättare kunnat genomföra
arbetet och Växjö kommun hade enklare kunnat säkerställa att deras krav
blev uppfyllda vilket gynnar alla i slutänden.
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