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Sammanfattning 

Arbetet görs i samarbete med Växjö kommun och skall ligga till grund för hur de skall 

kunna använda sitt undergjordiska dagvattenmagasin på Lärkgatan för att avlasta och 

förhindra översvämningar på Liedbergsgatan.  

Världen genomgår klimatförändringar vilket ger oss längre och mer intensiva regn. Detta 

i kombination med underdimensionerade ledningsnät för dagvatten gör att alternativa 

lösningar för att avlasta ledningsnätet behövs och ett sätt kan vara att anlägga 

dagvattenmagasin. 

Dagvattenmagasinen har till uppgift att avlasta och fördröja dagvattnet och minskar på så 

sätt fyllnadsgrad och trycket i ledningarna. Växjö kommun anlade 2006 ett underjordiskt 

magasin på Lärkgatan som är dimensionerat för 10-års regn, men de vill nu använda 

magasinet vid 2- och 5-års regn för att avlasta och förhindra översvämningar på 

Liedbergsgatan. Examensarbetet har som syfte att reda ut och kartlägga magasinets 

konstruktion samt hitta lösningar som kan göras för att minska riskerna för 

översvämningar på Liedbergsgatan. Arbetet skall också studera vilka åtgärder som 

behövs för att använda magasinet vid 5- och 2-års regn. 

Arbetet grundas på fältundersökningar av magasinet på Lärkgatan, där de verkliga 

förhållandena jämförs med befintliga ritningar, nya plushöjder och beräkningar för att se 

hur förändringar av ledningar påverkar systemet. 

Med hjälp av beräkningsmodeller, undersökningar och inspektioner blev resultatet att 

dagvattenmagasinet på Lärkgatan i centrala Växjö är korrekt dimensionerat och fungerar 

för ett 10-års regn. Resultatet visar att det går att använda magasinet tidigare för 5- och 2-

års regn genom att sänka ledningens och skibordens kant. Detta medför att fyllnadsgraden 

och trycket sjunker i ledningen och på så sätt avlastas och gör det möjligt för ledningen 

från Liedbergsgatan att anslutas och risken för översvämning minimeras. 

  



  
 

  

Summary  

This thesis is done in cooperation with the municipality of Växjö. It will give them a 

guideline of how they could use their underground storm water retarding units on 

Lärkgatan in order to unburden and prevent floods on Liedbergsgatan. 

The world is going through climate changes which give us longer and more intense 

rainfalls. This in combination with undersized storm water pipes makes it necessary to 

find alternative ways to deal with the storm water. One option could be to construct storm 

water retarding units. 

The storm water retarding unit has the function to unburden and delay storm water runoff 

and lower the filling degree and pressure in the storm water pipe. Växjö has constructed 

an underground storm water retarding unit on Lärkgatan designed for a ten year rain. But 

now they would like to use the storm water retarding unit for a two- and five years rain in 

order to unburden and prevent floods on Liedbergsgatan. The work in this thesis has the 

purpose to map the design of the retarding unit and find solutions that could be used in 

order to lower the risks of flooding on Liedbergsgatan. The project should also find 

solutions to be able to utilize the retarding unit for five- and two years rain. 

The degree thesis is based on assessment of the storm water retarding unit on Lärkgatan. 

The real conditions will be compared with existing plans, measurement of reference 

heights order to control real heights and calculations in order to see how changes would 

affect the system. 

By means of calculations, investigations and inspections the result is that the storm water 

retarding unit in central Växjö is correctly designed and works for a ten year rain. The 

result shows that the retarding unit can be used earlier for a five- and two years rain by 

lowering the weir and the pipe edges. This will result in a lowered degree of filling and 

pressure which will make it possible for the pipe from Liedbergsgatan to connect and 

minimize the risk of flooding.  

  



  
 

  

Abstract 
Dagvattenmagasin byggs för att fördröja och avlasta ledningssystemet då 

dagvattenmängderna i dem är stora för att sedan leda tillbaka vattnet i ledningssystemet 

när vattenmängderna har sjunkit. 

 

Examensarbetet syftar till att undersöka och analysera vad som behövs göras för att 

använda ett dagvattenmagsinet som är dimensionerat för tioårsregn redan vid femårs- och 

tvåårsregn. 

 

Arbetet grundas på fältstudier och analys av hur systemet är uppbyggt. Beräkningar har 

gjorts för studera flöden i ledningar och fyllnadsgrad i magasin. Resultatet visar att det är 

möjligt att med relativt enkla åtgärder kunna utnyttja det aktuella magasinet redan vid 2- 

och 5-årsregn. 

 

Nyckelord: Dagvattenmagasin, dagvatten, miljö, LOD, översvämning, dämning, 

underjordiskt magasin. 

  



  
 

  

Förord 
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högskoleingenjör i byggteknik vid Linnéuniversitet i Växjö. Rapporten har gjorts på 

uppdrag från vatten- och avlopps avdelning på Växjö kommun. Till våra handledare 

Mats Fridlund och Elisabeth Olsberg på Växjö kommun vill vi rikta ett stort tack till. 

Vi vill också ge ett stort tack till Marie Johansson vår handledare från 

Linnéuniversitet. 

Arbetet med examensjobbet har medfört att vi har fått hjälp av fler personer som vi 

gärna vill tacka. 

 Peter Gustavsson, utredningstekniker 

 Malin Engström, projekteringschef 

 Fredrik Brandt, projekteringsingenjör 

 Lars Johansson, mätingenjör 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 
Dagvatten definieras som tillfälligt förekommande smält- och regnvatten från tak, gator 

och andra hårdgjorda ytor som avrinner ytligt (Lidström 2012). För att förhindra 

översvämningar så leds dagvattnet bort via diken, kanaler eller ledningar avsedda för 

dagvatten ut till en recipient. Dagvattnet rinner över hårdgjorda ytor där föroreningar 

samlas vilka därefter följer med vattnet. Det är av detta skäl normalt att rena dagvattnet 

via infiltration, sedimentering eller annan rening innan det släpps ut i recipienten. 

Mängden dagvatten har med ökande mängd hårdgjorda ytor ökat under de sista 100 åren, 

se Figur 1. 

Avrinning efter 
urbanisering

Avrinning före 
urbanisering

Flöde

Tid

 
Figur 1. Dagvattenflöde före och efter urbanisering (Lidström 2012). 

Dagvattenhantering innebär att ta hand om det nederbördsvatten som kommer in i vårt 

samhälle. Detta kan göras på flera sätt, ett är lokalt omhändertagande av vatten (LOD). 

LOD är ett begrepp som säger att problemet med dagvatten kan lösas vid källan där det 

regnar genom t.ex. infiltration. Idag är det mer vanligt att använda öppen 

dagvattenhantering där lösningar för avledning av dagvatten sker mer ytligt och naturligt 

genom t.ex. diken och dammar.  

 

I Växjö arbetar kommunen med dagvattenhanteringen och nya lösningar på hur dagvatten 

kan avledas och renas. Då Växjö expanderar kraftigt och bebyggelsen tätnar leder detta 

till högre andel hårdgjorda ytor där dagvattnet inte infiltreras i marken utan avleds på 

ytan. Avrinningen sker också snabbare än tidigare och flödestopparna blir betydligt 

högre. Kraven på dagvattenhanteringen ökar därmed liksom hanteringen av större flöden 

vid kraftiga regn.  

 

De centrala delarna av Växjö har en lutning från norr ner mot de centrala och södra 

delarna, där de leds till sedimenteringsdammar vid Växjösjön eller Södra Bergundasjön. 

Vid stora skyfall strömmar stora mängder vatten i slutna dagvattenledningar ifrån norr ner 

mot centrala Växjö. På grund av alla hårdgjorda ytor som till exempel bilparkeringar, 

gångstråk, torg och gator uppkommer stora mängder dagvatten som måste avledas för att 

undvika översvämningar. Vid kraftiga regn kan tillfälliga överbelastningar av 

dagvattensystemet ske. Negativa följder av detta blir att utsläpp av obehandlat dagvatten 

sker.  

En av de platser i Växjö som har problem med översvämning är Liedbergsgatan utanför 

stadsbiblioteket, se figur 2. Lärkgatans öst-västliga del skall avvattnas via en 

dagvattenledning (Ø500mm) som ansluts till den stora dagvattenledning (Ø1200mm) som 

går under Lärkgatans nord-sydliga sträckning. Flödet i den nord-sydliga ledningen var 



  
 

  

dock så stort att flödet från Lärkgatans öst-västliga del inte kunde avvattnas denna väg 

och orsakar översvämning på Liedbergsgatan. För att få problemet under kontroll byggde 

Växjö kommun ett bräddningsmagasin på Lärkgatan år 2006. Detta bräddningsmagasin 

skulle minska på trycket i ledningen på Lärkgatans nord-sydliga sträckning och avlasta 

ledningarna vid kraftiga regn (10-årsregn).  

 

 

 
Figur 2. Översiktbild över centrala med Växjö med översvämningsområdet på Liedbergsgatan och 
bräddningsmagasinet på Lärkgatan. 

Problemet med översvämning på Liedbergsgatan kvarstod dock. Kommunen tror att 

bräddningsmagasinet inte kommer till användning i den utsträckning som det är avsett för 

vilket påvisar att det kan ha blivit något fel med dimensioneringen. Problemet kan även 

ligga i felberäkning av flödena i ledningarna anslutna till magasinet. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att beskriva det befintliga dagvattensystemet på Lärkgatan i 

centrala Växjö stad och undersöka olika metoder för att förbättra funktionen hos 

dagvattensystemet.  

 

Arbetet kommer att utgå från Växjö kommuns beskrivning av funktionen hos dagens 

system. Systemets funktion kommer att kontrollräknas med handberäkningar och 

kommunens projekteringsprogram MikeUrban. För att kontrollera systemet kommer 

också att inspektioner och kontrollmätningar av höjdnivåer att utföras för att se om 

kommunens ledningsregister stämmer överens med verkligheten. Därefter kommer en 

kontrollberäkning utifrån verkliga förutsättningar att göras. Då den verkliga funktionen är 

känd kommer förslag på lösningar att göras och kontrollräknas för att studera den 

alternativa funktionen hos systemet.  



  
 

  

 

Arbetet skall även ge en teoretisk beskrivning av dagvattenhantering i Växjö, samt en 

teoretisk skillnad mellan dagvattenmagasin och dagreningsmagasin. 

 

1.3 Avgränsningar 
Geografiskt avgränsas arbetet till Liedbergsgatan och dess omkringliggande 

avrinningsområden norr om centrala Växjö som påverkar det aktuella dagvattenmagasinet 

och ledningssystemet, se figur 3. 

 

Konsekvensen av den geografiska avgränsningen gör att eventuella fel i andra 

intilliggande områden ovanför och nedanför kan påverka arbetets resultat. Sambandet 

sker på så sätt att flöden från avlägsna områden kan påverka beräkningarnas resultat. 

 

 

 
Figur 3. Avrinningsområde för dagvattensystemet på Lärkgatan. 

 

Beräkningarna görs översiktligt med en förenklad avrinningskoefficient hämtad ur 

(Lidström 2012) och jämförs sedan med datorprogrammet MikeUrbans värden. 

Beräkningarna för hand görs från norr fram till det utjämningsmagasin som är placerat på 

Spetsamossen därefter används MikeUrban på grund av regulatorer samt mer ytligt 

avrinnande vatten och de större områdena som tillrinner.  

  

Liedbergsgatan 

Lärkgatan 

Spetsamossen 



  
 

  

2. Definitioner 

Dagvatten 

Dagvatten är tillfälligt förekommande smält- och regnvatten från tak, gator och andra 

hårdgjorda ytor som avrinner ytligt (Lidström 2012) 

Infiltration och perkolation 

För dagvatten definieras infiltration som inträning i jord och berg. Perkolation sker 

efter infiltration och definieras som vattnets rörelse genom jordlager (Svenskt vatten 

2004) 

Beläggning 

Täckande lager till exempel vägbeläggning (Nationalencyklopedin 2013) 

Dämning 

Vattenreglering där grund- eller ytvattnets nivå avsiktligt höjs t.ex. för sjöfart eller 

vattenkraftsändamål. Inom jordbruket kan dämning användas för bevattning. Vattnet 

däms upp i diken så att det hålls på önskvärd nivå under 

markytan, grundvattendämning, eller når över markytan, överdämning. Vid risodling 

är överdämning vanlig men sådan kan även temporärt tillgripas för bekämpning av 

marklevande skadegörare som sork och mullvad. (Nationalencyklopedin 2013) 

Recipient 

I miljösammanhang hav, sjö, vattendrag som är mottagare av restprodukter. 

(Nationalencyklopedin, 2013) 

Markbeskaffenhet 

Hur terrängförhållandet ser ut.  

Skibord 

Fast utskov (öppning) i en damm för avledning av vatten. Mekanisk, fast eller 

manuell funktion.  

Lagun 

Strandnära, lugnt vattenområde innanför en sandrevel eller ett korallrev. 

(Nationalencyklopedin 2013) 

 

 

 



  
 

  

3. Dagvattenhantering i teorin 
Dagvatten är nederbörd och smältvatten som är ytligt avrinnande på ej genomsläppliga 

hårdgjorda ytor som tak, gator, vägar och andra täta beläggningar. Dagvatten avleds bäst i 

diken, kanaler eller ledningar som endast är avsedda för dagvatten. 

 

Från hårdgjorda ytor som täta trafikleder behövs det ta hänsyn till föroreningar och annan 

smuts som behöver renas innan det släpps ut i recipienten. För att undvika dämning och 

att föroreningar släppas ut på oönskade platser anläggs utjämningsmagasin, 

dagvattenreningsmagasin och dagvattendammar.  

 

3.1 Utjämningsmagasin 
Syftet med ett utjämningsmagasin är att tillfälligt lagra dagvattnet vid kraftigt regn vilket 

sedan under en viss tid töms och leds till en recipient. Regleringen av flödet från 

magasinet gör att flödestopparna dämpas nedströms. Utjämningsmagasin kan ha olika 

syften, Svenskt vattens grundläggande lärobok i vatten- och avloppsteknik (Lidström 

2012) ger följande exempel: 

 

 Ett utjämningsmagasin som ligger i en punkt långt nedströms i avrinningsområdet 

avlastar huvudledningen till reningsverket från de stora flödestopparna så att 

ledningen kan göras mindre. Bassängens storlek avvägs så att summan av 

bassängen- och ledningskostnader blir minsta möjliga. På samma sätt kan 

utjämningsmagasin användas för att avlasta pumpstationer från flödesstoppar. 

 Vid anslutning av ett område till befintliga ledningar kan utjämningsmagasin 

ersätta dyrbara omläggningar. 

 Vid bräddavlopp i det kombinerade systemet kan utjämningsmagasin medföra 

avlastning av recipient. 

 Enkla, öppna regnvädersbassänger kan fördröja regnvattenavrinningen och 

därigenom minska behovet av stora ledningsdimensioner. 

 Vid utformning av utjämningsmagasin kan de utformas som 

genomströmningsmagasin eller bräddningsmagasin.  

Det finns två typer av utjämningsmagasin, genomströmningsmagasin och 

bräddningsmagasin. 



  
 

  

 
Figur 4. Principskiss för genomströmnings- och bräddningsmagasin (Lidström 2012). 

 

Genomströmningsmagasin fylls med vatten för att förhindra dämning, när magasinet är 

fullt riskerar dämning att ske uppströms då inga bräddningsmöjligheter finns. Placeras 

antingen vid själva belastningsstället eller nedströms i ledningsnätet. Magasinet behöver 

inte placeras vid en recipient då det saknar bräddningsutlopp. Kommer det större flöden 

än dimensionerat så sker det en uppdämning i ledningarna uppströms. 

 

Bräddningsmagasin fungerar som ett genomströmningsmagasin tills det blir fullt. När 

bräddningsmagasinet är fullt träder ett bräddavlopp i funktion för att förhindra 

uppdämning i ledningarna uppströms. Magasinet har som funktion att fungera som en 

sedimenteringsbassäng där slam från vattnet kan sjunka till botten och forslas till 

reningsverket medan avslammat vatten kan rinna ut i recipient. Bräddningsmagasin måste 

därför ligga intill en recipient.  

 

Utjämningsmagasin har en bestämd volym. Detta gör att det alltid finns risk för 

översvämningar vid överbelastning. Därför är placeringen av dessa magasin viktig för 

omkringliggande bebyggelse. För att kunna säkerställa att dämning undviks brukar 

magasinet dimensioneras för regn som inträffar mer sällan än vad ledningarna är 

dimensionerade efter eller att ett bräddavlopp används (Lidström 2012)
 
. 

 

 

3.2 Dagvattenreningsmagasin 
I flera lagtexter och miljömål som regeringen har gett ut kan det läsas att föroreningar ska 

renas. Då dagvatten ingår i begreppet avloppsvatten förespråkas det i miljöbalken 9:7 

”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att 

olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer”. 

 

I Sveriges 16 miljömål nämns i fem av fallen hur hanteringen av dagvatten är viktig. 

Dessa mål är; giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten 

av god kvalitet och god bebyggd miljö (Naturvårdsverket 2009)
 
.  

 



  
 

  

Dessa krav kan mötas genom rening av dagvatten. Målet är att vattnet ska renas så bra att 

det kan ledas direkt till recipienten. Detta kan göras med hjälp av naturliga 

reningsdammar där det stillastående dagvattnet sedimenteras och växterna hjälper till att 

bryta ner metaller och näringsämnen för att sedan ledas ut i recipienten.  

 

Innan dagvattnet når de naturliga reningssystemen så finns det i anslutning 

avskiljaranläggningar. Detta behövs för att dagvatten kan innehålla vatten förorenat med 

ämnen som bensin, olja, olösliga ämnen samt slam och fett som ökar risk för avsättningar. 

Efter att dagvattnet passerat avskiljaren leds det till vattendrag eller närmaste recipient. 

 

3.3 Dagvattendammar 
Dagvattendammar kan vara torra dammar eller våta dammar. Torra dammar definieras av 

att dammen inte har en varaktig vattenyta utan dräneras ner genom till exempel gräs. 

Nackdelar med denna sorts dammar är att de kan se ofräscha och börja lukta. Därför är 

underhållet viktigt när den är torrlagd dels att ta bort sedimentet och underhålla så 

infiltrationsförmågan behålls samt undvika lukt (Larm 1994)
 
. 

 

Våta dammar definieras av att det finns en varaktig vattenyta. Detta fås genom att ha en 

tät botten i form av lera. Vid stora avrinningsområden som medför stora vattenmängder är 

denna typ perfekt. Men det gäller att beakta faktorer som vegetation, hydrologi och 

sedimentation vid dimensionering. Nackdelen med systemet är att det kommer kosta att 

muddra samt ta hand om sedimentet som rensas bort från dammbotten (Fridlund och 

Olsberg 2013)
 
. 

 
 

3.4 Dimensioneringsmetoder 
Vid dimensioneringen av dagvattenmagasin och avloppsledningar används den brittiska 

litteraturen Urban drainage (Butler and Davies 2004), samt Svenskt vattens publikation 

P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar (Svenskt vatten 2004). För enklare 

beräkningsmetoder av avloppsledningar och dagvattenmagasin används Vårt vatten 

(Lidström 2012). 

 

För att göra beräkningar och dimensionering på dagvattenmagasin samt avloppsledningar 

behövs det allmänna avloppsnätens flöden som inkluderar dagvattenflöden och 

dagvattenavrinning som ligger till grund vid dimensioneringen. Vid beräkning används 

två beräkningsmetoder, rationella metoden samt tid-area metoden. Vid användning av 

beräkningsmetoderna behövs två parameterar som är nederbördsintensitet och rinntid. 

Sambanden mellan parametrarna hämtas från Vårt vatten (Lidström 2012). 

 

 

 

 

 



  
 

  

3.4.1 Nederbördsintensitet 

För att kunna göra följande beräkningar av dagvattenavrinning och dagvattenmagasin 

behöver nederbördsintensiteten vara känd. Denna beräknas ur Dahlströms formel:          

 

 

 (    )      (    )  
 

 

där:  

 (    ) = nederbördsintensiteten, l/s,ha 

               (                 ) 
           (   )   (                 ) 
T = återkomsttid, anges i månader 

  *      (
        

        
)+   

     
 (värden anges i tabell 2) 

Z = regional parameter 

 

 

Figur 5. Z-värde för södra Sverige (Svenskt vatten P90, 2004). 

Definitionen av återkomsttid är den tid det statistiskt tar mellan två regn med en 

given intensitet och varaktighet (Lidström 2012). 

 



  
 

  

Tabell 1. Parametrar för a och b med olika återkomsttider T. 

Återkomsttid T 

(mån) 
Varaktighet (År) 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 

 

 
Tabell 2. Parametern c vid olika varaktigheter,    (Lidström 2012). 

  (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 

  (h) 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16 20 24 

c 1,10 0,821 0,667 0,499 0,405 0,303 0,246 0,184 0,149 0,127 0,112 

 
3.4.2 Rinntiden 

Rinntiden,    definieras som den tid det tar för vattnet att rinna från en viss punkt i 

avrinningsområdet till den punkt där flödet skall mätas. För sammansatta områden kan 

det vara svårt att beräkna rinntiden. Det finns olika samband mellan områdets egenskaper 

och rinntiden, dessa samband bestäms enligt den empiriska formeln nedan. 

 

   
      (    )

    

        
         

     

Där: 

  = rinntiden (min) 

     = huvudledningens längd fram till längsta uppströms liggande brunnen plus 80 m 

(m) 

  =huvudledningens medellutning (-) 

    = deltagande avrinningsyta (reducerad area, d.v.s. den andel totala arean som bidrar 

med avrinning) (ha) 

i = nederbördsintensitet (l/s,ha) 

 
3.4.3 Dagvattenavrinning 

Vid beräknande av ledningar och andra tekniska anordningar så är dagvattenavrinningen 

dimensionerande för dagvattenmagasin. Det finns två metoder för beräkning: rationella 

metoden och tid-area metoden. 

 
3.4.4 Rationella metoden 

Den rationella metoden innebär att ytavrinningen från ett specifikt område efter ett 

regntillfälle är beroende av ytans area och markbeskaffenhet. 

 

För att få ett korrekt värde med den rationella metoden måste följande villkor uppfyllas: 

- Område som ska beräknas bör vara närmast rektangulära. Avrinningskoefficienten 

med samma värde bör vara jämt utspridda över området. Rinntiden inom olika 



  
 

  

delområden får inte variera alltför mycket. Rationella metoden bör företrädesvis 

användas vid små, jämnt exploaterade områden. 

Rationella metoden beräknas enligt följande:  

 

          (  )    
 

       = dimensionerande flöde. l/s 

A = avrinningsområdets storlek, ha 

 (  ) = dimentionerande nederbördsintensitet, l/s, ha 

  = avrinningskoefficient 

   = regnets varaktighet, som för rationella metoden är lika med områdets rinntid,    

 
3.4.5 Tid-area metoden 

Är en utveckling av den rationella metoden, där avrinningsområdet delas in i delområden 

för att på så sätt få en mer exakt beräkning för området. Metoden tar hänsyn till olika 

delytors avrinningstid efter regn till en viss uppsamlingspunkt.  

 

Största avrinningen beror inte på att hela området medverkar samtidigt utan påverkas av 

tiden det tar för vattenpartiklen som hamnar i avrinningsområdet längst bort att nå 

uppsamlingspunkten.  

 

Regnintensiteten är lägre vid långvariga regn vilket gör att avrinningen minskar då 

regnperioden är längre så att hela området bidrar med avrinning.  

 

Tid-area metoden beräknas med hjälp av formeln: 

 

         (   )    
 

       = dimensionerande flöde, l/s 

   = dimensionerande nederbördsintensitet, l/s,ha 
(   )    = maximala effektiva arean för n stycken områden, ha 

 

För områden med olika avrinningskoefficienter beräknas en sammanvägd 

avrinningskoefficient ur formeln: 

 

  
                   

          
 

 

  = sammanvägd avrinningskoefficient 

       = avrinningskoefficient för respektive område 

A = total yta 

       = yta för respektive delområde 

 

3.5 Dimensionerings av dagvattenmagasin 
Exemplet som kommer nedan kommer påvisa hur stor påverkan av genomsläppliga ytor 

påverkar dagvattenavrinningen som i sin tur påverkar dagvattenmagasinet i ett påhittat 

område. 



  
 

  

 

Förutsättningarna är ett område på tio hektar vilket är indelat i tio exakt lika stora 

delområden. I första exemplet beräknar vi med 100 % hårdgjorda ytor sedan för 75 % och 

50 %. Hårdgjorda ytor kan vara stensatta gångar och asfalterade ytor medan grusgångar 

och gräsytor är infiltrationsytor. Det vill säga att vatten kan infiltreras ner i 

marken.Avrinningskoefficienten för exemplets ytor är följande: 

 

                                                        

                                                            
 

Området ligger i Växjö och bedöms vara flackt då det skall motsvara centrala Växjö. 

Fördröjningsmagasinget på Lärkgatan är dimensionerat för 10-årsregn med en varaktighet 

på 60 minuter (Fridlund, 2013-04-04) vilket vi använder i detta exempel med. 

 

Vid dimensionering av dagvattenavrinningen behövs varaktigheten och regnintensiteten 

vara känd. Varaktigheten är känd och antags vara lika med rinntiden för området vilket 

gör att varaktigheten är 60 minuter för hela området. Rinntiden för varje delområde sätts 

till fem minuter just för att kunna avgöra vid vilken tidpunkt efter regnets start ger störst 

avrinning. Regnintensiteten beräknas med hjälp av Dahlströms formel (Lidström 2012) 

 

 (    )       (     )    
 

 (    ) = nederbördsintensiteten, l/s,ha 

                (                 ) 
            (   )   (                 ) 
T = återkomsttid, anges i månader 

  *      (
        

        
)+    

     
 (värden anges i tabell 2) 

Z = regional parameter 

Dimensionerade dagvattenavrinning beräknas sedan med de olika varaktigheterna upp till 

60 minuter då flera delområden påverkar. 

  



  
 

  

Tabell 3. Visar dagvattenavrinningen då andelen hårdgjorda ytor är 100 % 

Varaktighet, 
tr (min) 

ΣΔA (Axρ)max 100% C 
itr 
(l/s,ha) 

qddim=itrx*(Axρ)max 
(l/s) 

20 2 1,6 2,41 269 430,4 

25 3 2,4 2,06 230 552 

30 4 3,2 1,81 202 646,4 

35 5 4 1,62 181 724 

40 6 4,8 1,47 164 787,2 

45 7 5,6 1,35 151 845,6 

50 8 6,4 1,25 139 889,6 

55 9 7,2 1,17 130 936 

60 10 8 1,1 123 984 

 
Tabell 4. visar dagvattenavrinningen då andelen hårdgjorda ytor är 75 % 

Varaktighet, 
tr (min) 

ΣΔA (Axρ)max 100% C 
itr 
(l/s,ha) 

qddim=itrx*(Axρ)max 
(l/s) 

20 2 1,25 2,41 269 336,25 

25 3 1,875 2,06 230 431,25 

30 4 2,5 1,81 202 505 

35 5 3,125 1,62 181 565,625 

40 6 3,75 1,47 164 615 

45 7 4,375 1,35 151 660,625 

50 8 5 1,25 139 695 

55 9 5,625 1,17 130 731,25 

60 10 6,25 1,1 123 768,75 

 
Tabell 5; Visar dagvattenavrinningen då andelen hårdgjorda ytor är 50 % 

Varaktighet, 
tr (min) 

ΣΔA (Axρ)max 100% C 
itr 
(l/s,ha) 

qddim=itrx*(Axρ)max 
(l/s) 

20 2 0,9 2,41 269 242,1 

25 3 1,35 2,06 230 310,5 

30 4 1,8 1,81 202 363,6 

35 5 2,25 1,62 181 407,25 

40 6 2,7 1,47 164 442,8 

45 7 3,15 1,35 151 475,65 

50 8 3,6 1,25 139 500,4 

55 9 4,05 1,17 130 526,5 

60 10 4,5 1,1 123 553,5 

 
 

I samtliga fall ovan (tabell 3-5) är dagvattenflödet störst när samtliga delområden bidrar 

med avrinning. 

 



  
 

  

I nästa steg tas det reda på hur stor andel hårdgjord yta som påverkar dagvattenhantering 

och hur storvolym  dagvattenmagasinet behöver dimensioneras för i de tre fallen ovan 

(Lidström 2010). 

  ∫(           )  

 

 

            

 

                   

                                   

                                   
                                   
                

   

                
  

                   
Fördröjningsmagasinets volym beräknas i detta fall då flödet är som störst, se tabell 6. 

När hela området bidrar med avrinning. 

 

 
Tabell 6. Visar magasinvolymen för de olika dimensionerade dagvattenflödena då andelen hårdgjord yta är 100 %, 
75 % och 50 %. 

Andel 

hårdgjord 

yta 

Varaktighet 

(min) 
C 

itr (l/s, 

ha) 

qddim 

(l/s) 

Vtill 

(m3) 

Vfrån 

(m3) 
V=Vtill-Vfrån (m3) 

100 60 1,1 123 984 59040 18000 41040 

75 60 1,1 123 769 46125 18000 28125 

50 60 1,1 123 554 33210 18000 15210 

 

Ur tabell 6 ovan kan vi tydligt se att volymen på magasinet blir mindre ju mer 

genomsläppliga ytor som finns på området. Andelen genomsläppliga ytor har ett samband 

med andelen magasinvolym som minskar. 

 

3.6 Datorprogram 
 

För att snabbt få information och en bild över ledningssystemet i nätet finns olika 

datorprogram som bl.a. kan visa ledningarnas placering, flöde, dimension och områden 

som är kopplade till respektive ledningar. Nedan beskrivs de mest använda 

datorprogrammen.  

  
3.4.6.1 Geosecma ledning VA 

Dataprogrammet Geosecma ledning VA hantera vatten-, dagvatten- och avloppsledningar 

ihop med en geografisk karta och gör på så sätt att användaren enkelt kan se och 

analysera ledningsdata. Även dagvattenmagasin, serviser och andra viktiga komponenter i 

systemet finns registrerade. 

 

Geosecma ledning VA ger bra kunskap om ledningsnätet och kan därför hjälpa till vid 

planering av underhåll och förebyggande åtgärder. Användaren av programmet kan enkelt 

se information om ledningen som till exempel tryck, flöde, effekt vid alternativa 



  
 

  

ledningsdimensioner och hastighet. Programmet gör även kapacitetberäkningar på alla 

självfallande ledningar 

(http://www.esri.se/Global/Dokument/Produkter/GEOSECMA/GfAG-

LedningVA_web.pdf?epslanguage=sv). 

 
3.4.6.2 Geosecma ArcGis Online 

Geoscema ArcGis Online är en plattform där geografisk information samlas och på så sätt 

tillåter olika grupper inom en organisation att dela viktig information. Programmet 

innehåller en bakgrundskarta, GIS-verktyg och sedan väljs olika applikationer och 

anpassas på så sätt programmet till användaren 

(http://www.esri.se/Global/Dokument/Produkter/ArcGIS/Esri-ArcGIS_Online-

0.34.pdf?epslanguage=sv). 

 

I Växjö kommun så används det som handläggningskarta, vilket är perfekt då de olika 

förvaltningarna samverkar och på så sätt fås ett mycket informationsrikt och bra underlag.   

 
3.4.6.3 MikeUrban 

Mike Urban är ett datorberäkningsprogram som Växjö kommun använder sig av för att 

simulera hur vattenflöden är i Växjö stad. Programmet har olika moduler som kan hantera 

alla vattensystem som finns i en stad.  

 

Programmet ska ge användaren säkra och hållbara lösningar genom att förutse hur 

tänkbara scenarier kan bli och ge olika analyser som ska hjälpa användaren att fatta ett 

bra beslut när det kommer till olika vattenhanteringsfrågor. Programmet kan hjälpa 

användaren att få mer energieffektiva-, kostnadseffektiva- och hållbara lösningar 

(http://www.youtube.com/watch?v=oV0Ki3Ep1bM&feature=share&list=PL752F4690B9

931C0B) 

MikeUrban tar bland annat hänsyn till tröghet i ledningar, böjar, brunnar, trånga sektioner 

och krockar mellan olika vattenledningar. Men programmet tar inte hänsyn till om det 

finns grus i ledningarna, vid översvämning att vattnet rinner som ytavrinning och 

påverkar ledningssystemet längre ner 

(http://www.dhisoftware.com/Products/Cities/MIKEURBAN/ModelManager.aspx). 

 

  

http://www.esri.se/Global/Dokument/Produkter/GEOSECMA/GfAG-LedningVA_web.pdf?epslanguage=sv
http://www.esri.se/Global/Dokument/Produkter/GEOSECMA/GfAG-LedningVA_web.pdf?epslanguage=sv
http://www.esri.se/Global/Dokument/Produkter/ArcGIS/Esri-ArcGIS_Online-0.34.pdf?epslanguage=sv
http://www.esri.se/Global/Dokument/Produkter/ArcGIS/Esri-ArcGIS_Online-0.34.pdf?epslanguage=sv
http://www.dhisoftware.com/Products/Cities/MIKEURBAN/ModelManager.aspx


  
 

  

4. Dagvattenhantering 
 

4.1 Dagvattenhanteringen i Växjö 
Motivet till att Växjö kommun ställer krav på dagvattenhanteringen är: 

 

 Växjö stad växer areamässigt men förtätas också vilket skapar en ökande mängd 

hårdgjorda ytor som gör att infiltration och perkolation inte fungerar utan 

resulterar i ytavrinning av dagvatten. Växjö stad växer inte homogent utan i vissa 

områden byggs det mer och andra mindre. Detta skapar ett problem vid 

dimensioneringen av dagvattensystemet då det är svårt att förutse flödet i 

systemen trots att det finns tillförlitliga prognoser hur staden kommer att växa och 

hur hanteringen av dagvattnet skall skötas. 

 Växjö har ett naturligt fall ner mot Växjösjön och Bergundasjön vilket gör att allt 

dagvatten rinner åt samma håll och belastar dagvattenledningarna mer och mer. 

 Klimatförändringarna är svåra att förutse men är en mycket viktig faktor att 

beakta. Ett tydligt tecken är att regnen blir intensivare och mer varaktiga, precis 

som figur 6 och 7 påvisar.  

 

 
Figur 6. Nederbördsmängden från 87 stationer runt om i Sverige mellan 1860-2010 (SMHI 2013) 

 

 
Figur 7. Varje stapel i diagrammet visar antalet skyfall (extremnederbörd) per tioårsperiod sedan 1930 i Sverige 
med minst 90 mm nederbörd över 1000 km² under 24-timmar. Under den nuvarande 10-års period har ett fall 
inträffat 2010, inget 2011 och två under 2012. (SMHI 2013). 



  
 

  

Växjö kommun har även gått från att dimensionera dagvattensystem för 2- och 5- års regn 

till 10- års regn som standard. Detta för att klara den ökande nederbördsmängden som 

figur 7 påvisar samt urbaniseringen. Ett tioårsregn innebär att det är ett intensivare regn 

och större regnmängder än vid 2- och 5- års regn. 

 

För att minska riskerna att få skadeståndskrav som är relaterade till dagvattenledningar 

har Växjö kommun ställt krav på att dagvattnet hos alla fastigheter skall hanteras lokalt. 

Detta för att vid kraftigare regn undvika dämning och översvämning i ledningsnätet. 

 

En stor del av ledningsnätet i Växjö är underdimensionerat och har inte kapacitet för ett 

10 års regn vilket gör att riskerna för översvämningar är stora. För att minska riskerna 

finns olika lösningar. Nära en recipient kan ledningsnätet bytas ut mot ett högre 

dimensionerat eller anläggning av någon form av infiltrationslösning. Om problemet är 

längre ifrån recipienten kan magasinering vara en bättre lösning. 

 

Det gäller att beakta var problemet uppstår och sedan får det avgöra vilken lösning som är 

bäst i de specifika fallen som uppkommer. Då det är Växjö kommuns ansvar att hantera 

dagvattnet i det kommunala nätet har de huvudansvaret för åtgärder. Vid markförsäljning 

ställer Växjö kommun därför krav på hur dagvattenhanteringen skall ske på den 

privatägda tomten. Dessa krav kan även hittas i detaljplanerna. 

 

 

  



  
 

  

5. Dagvattensystem i Växjö kommun 
 

5.1 Översikt över dagvattensystemen i Växjö  
Växjö kommun har länge varit i framkanten när det kommer till att på ett innovativt sätt 

ha moderna och tilltalande sätt att hantera dagvatten. Några exempel är hur Växjö 

kommun valt att hantera sitt dagvatten i några olika system. Stadens västra delar 

avvattnas ner mot Bergundasjön där det också finns infiltrationsdammar innan vattnet 

släpps ut i sjön. Stadens centrala delar leds till infiltrationsdammar i lagunerna i 

anslutning till Växjösjön innan det släpps ut i sjön, se figur 8. Från norra delarna av 

staden leds vattnet via Linnékanalen på Linnégatan, via en kulvert under trädäcket längs 

med sjökanten till lagunen. Från stadens centrala delar (där Lärkgatan ingår) leds 

dagvattnet i ledningar till lagunen liksom vatten från stadens sydvästra delar. Samtliga 

system som är anslutet till lagunerna har en oljeavskiljare innan de släpper in dagvattnet i 

detta system. 

 

I Lagunerna  låter man sedan vattnet sedimentera. Det stillastående vatten och olika 

sorters växter bryter ner föroreningar och metaller innan det släpps ut i Växjösjön. Vid 

stora skyfall finns olika säkerhetsåtgärder, till exempel så tillåter de vattnet, om flödena 

från Linnegatan blir för stora, att rinna över kulvertkanten. I lagunerna har de ett skibord 

samt ett nödutlopp som gör att sedimenten från botten inte ska hamna i Växjösjön, se 

figur 8. 

 

 
Figur 8. Sambandet mellan lagunerna och kulverten. 

 

5.2 Dagvattensystem Liedbergsgatan 
Det dagvattensystem som rinner förbi Lärkgatan för med sig dagvatten från ett stort 

område i nordvästra Växjö, se figur 9. Ledningarna som sträcker sig ifrån norr, har med 

sig vattenmassor från stora avrinningsområden. För att avlasta ledningarna finns olika 

fördröjningssystem som hjälper till att avlasta ledningarna vid kraftiga regn. Ett av de 



  
 

  

större fördröjningssystemen innan centrum är Spetsamossen där det är anlagt ett 

utjämningsmagasin som har funktionen att fördröja dagvattnet som tillkommer ifrån norr.  

 
 

 
Figur 9. Avrinningsområde för dagvattensystemet på Lärkgatan. 

Dagvattnet ifrån norr leds mot korsningen av Liedbergsgatan och Vintervägen där det 

leds in i magasinet på Spetsamossen, se figur 9. I magasinet fördröjs därefter dagvattnet 

innan det skickas vidare med ett reglerat flöde, vilket minskar trycket i ledningarna ner 

mot centrum, i en Ø1200 mm ledning längs Liedbergsgatan och in via Norra Esplanaden 

till Lärkgatan. Dagvattnet ifrån väster på Folkungagatan och området ifrån nordväst 

rinner i en Ø1000 mm ledning in på Norra Esplanaden. 

 

 

 

Liedbergsgatan 

Lärkgatan 

Spetsamossen 



  
 

  

 
Figur 10. Vattnets rörelse från norr mot söder. 

Tekniska förvaltningen som ansvarar för stadsnätet skall ha dokumentation hur stadens 

ledningsnät är konstruerat. Enligt (den inte fullständiga) dokumentationen skall vattnet 

rinna via Liedbergsgatan ifrån norr och från öster via Norra Esplanaden och från väst via 

Folkungatan. Ledningarna från norr och öst skall mötas i korsningen 

Liedbergsgatan/Norra Esplanaden och därifrån tillsammans i en  1200 mm ledning rinna 

vidare till en fördelningsbox belägen i norra änden av Lärkgatan. Vattnet ifrån väst skall 

också rinna till fördelningsboxen i en  1000 mm ledning. I fördelningsboxen skall det, 

enligt dokumentationen, finnas en plåt på en viss höjd som möjliggör bräddning mellan 

 1200 mm- och  1000 mm ledningen för att de skulle kunna avlasta varandra.  

 

För att undvika att ledningarna går fulla igenom centrum kring Lärkgatan på grund av 

ytligt avrinnande vatten finns ett bräddningsmagasin under Lärkgatan. Från 

fördelningsboxen skall dagvattnet i ledningarna rinna vidare till en kammare som ligger i 

anslutning till magasinet på Lärkgatans början. Vattnet skall där bräddas över i kammaren 

och vidare ut i magasinet och på så sätt avlasta ledningarna uppströms. Ø1200 mm och 

Ø1000 mm -ledningen skall därefter fortsätta parallellt med magasinet söderut på 

Lärkgatan. I nedre änden av magasinet finns ett utlopp som ansluts till Ø1200 mm 

ledningen igen för avledning av det fördröjda vattnet i magasinet. I korsningen med den 

öst-västliga delen av Lärkgatan ansluter en Ø500 mm ledning till Ø1200 mm ledningen 

vilken tar hand om det lokala dagvattnet från området runt stadsbiblioteket och 

Lärkgatan. 
 

Spetsamossen 

Magasinet 

Folkungagatan 

Norra Esplanaden 

Reningsdamm  



  
 

  

Dagvattenmagasinet på Lärkgatan har till uppgift att reglera dagvattnet som kommer från 

norra delen av Växjö. Magasinet ligger parallellt med Lärkgatan med början i Norra 

Esplanaden och sträcker sig söderut. Magasinet är ett underjordiskt magasin av 

betongelement med en bottenyta av asfalt. Ledningarna som går parallellt med magasinet 

är två dagvattenledningar på  1000 mm respektive  1200 mm samt en spillvattenledning 

 500 mm och vattenledning på  200 mm, se figur 11.  

 
Figur 11. Ledningarnas placering 

 

Tanken är att magasinet avlastar de större ledningarna så att trycket inte blir för stort och 

detta leder då till att mindre ledningar med litet flöde från tvärgator kan tillrinna de större 

ledningarna och på så sätt förhindra dämning. Dagvattnet transporteras sedan efter 

magasinet ner söderut mot Växjösjön där det innan det når det naturliga reningslagunerna 

görs en oljeavskiljning. Dagvattnet sedimenteras i lagunerna för att sedan ledas ut i 

Växjösjön, se figur 10. 

 
5.2.1 Bräddningsmagasinets konstruktion och funktion 

Dagvattensystemet med bräddningsmagasinet på Lärkgatan består av tre delar, en 

fördelningsbox, en kammare för bräddning och ett magasin för lagring och fördröjning av 

dagvattnet.  

 

 

      D 

      D 

 5   S 

     V 

Bräddavlopp 



  
 

  

 
Figur 12. Bild söderut på Lärkgatan och magasinets början. 

 

Enligt dokumentationen och information från Växjö kommuns representanter så går både 

Ø1000 mm ledningen och Ø1200 mm ledningen in i fördelningsboxen där de skulle ha 

möjlighet att kopplas samman och fördela vattnet mellan de två ledningarna för ett 

jämnare flöde. Denna sammankoppling sker genom att ledningarna går parallellt in i 

boxen och där det i väggen mellan de två ledningarna finns en öppning som gör att 

dagvatten kan strömma från en ledning till den andra. I kommunens dokumentation finns 

viss information om att det i denna öppning finns en plåt fastskruvad som höjer nivån då 

vattnet kan bräddas över mellan ledningarna.  

 

De två dagvattenledningarna fortsätter därefter söderut genom kammaren i norra änden av 

magasinet. I kammaren skall Ø1200 mm ledningen därefter bräddas av (dvs rörets övre 

del är avkapat) på en höjd av +161,60 m. Den andra ledningen (Ø1000 mm) går rakt 

igenom kammaren. Båda ledningarna stödjs av en vägg för att hållas uppe, se figur 13.  

 

 
Figur 13. kammaren med  1000 och  1200 rör. 

När dagvattnet i ledningen når nivån +161,60 m är tanken att det skall strömma över 

ledningens kant in i kammaren. När vattennivån i kammaren därefter når upp till nivån 

+162,37 mm strömmar det över ett skibord in i magasinet. I kammaren är det anlagt ett 

sandfång som lätt kan nås från brunnen som ligger mellan körbanan och parkeringen. 

 

             
Inspektionslucka till 

magasinet 

      Med stödjande vägg. 

      



  
 

  

 
Figur 14. Utlopp från kammaren, Skibord. 

 

Magasinet är uppbyggt av betongelement och har en bottenyta av asfalt och en storlek på 

86x9,5 meter (       ). I magasinets södra del finns ett utlopp vilket det består av en   

315 mm ledning som övergår till en   400 mm ledning strax efter utloppet från 

magasinet. Ledningen ansluter därefter till Ø1200 mm- ledningen igen. Bakvattenluckan 

sitter på Ø400 mm-ledningen i brunnen ute i Lärkgatan på befintlig  1200 mm, se figur 

15.  

 

 
Figur 15. Bräddavloppet  400 med bakvattenlucka. 

Skibordkanten på +162,32 



  
 

  

Magasinet är dimensionerat för 10 års regn och därför bör tillsyn ske efter kraftiga regn 

för att se vilka framtida tillsynsbehov som behövs. Magasinets kammare kan efter en tid 

behöva spolas rent. 

 

Strax söder om bräddningsavloppets anslutning till Ø1200 mm-ledningen ansluter också 

en Ø500 mm-ledning från Lärkgatans öst-västliga del. Denna Ø500 mm-ledning skall ta 

hand om vattnet från området runt stadsbiblioteket. Denna ledning ansluter direkt på 

Ø1200 mm-ledningen med en 90 graders koppling, se figur 16 och 17. 

 

 

 
Figur 16. Överblick koppling mellan Liedbergsgatan och Lärkgatan. 

 



  
 

  

 

Figur 17. Koppling mellan Liedbergsgatan och Lärkgatan. 

  

 1200 ledning söderut. 

 500 från Liedbergsgatan. 



  
 

  

6. Resultat och diskussion 
 

För att kunna se undersöka hur systemets funktion kan förbättras fanns ett antal steg som 

måste utföras. Steg 1 var att undersöka hur systemet verkligen var uppbyggt via ett 

platsbesök och avvägning av verkliga nivåer. Steg 2 var att utföra en beräkning av 

vattenflödena för att undersöka verkliga flöden i systemet och steg 3 tre att föreslå 

förändringar och följderna av dessa förändringar. 

 

6.1 Undersökning av magasinet 
För att undersöka bräddningsmagasinet på Lärkgatan i Växjö har vi inspekterat området, 

magasinet samt kontrollerat befintliga plushöjder med nya mätningar och avvägningar. 

Av detta har vi fått fram att längs med magasinet går dagvattenledningar, spill och 

vattenledningar. Vid korsningen Lärkgatan och Norra Esplanaden går ledningarna ihop i 

ett bräddavlopp/fördelningsbox. Vid inspektionen av fördelningsboxen har vi fått fram att 

det är två plåtar som sitter helt fastskruvade detta gör att enbart Ø1200 mm ledningen 

som är kopplad till magasinet och påverkas inte av Ø1000 mm ledningen som kommer 

ifrån norr och Folkkungagatan vilket framgick tidigare av systemets funktion. 

Fördelningsboxen fyller därför idag ingen funktion. 

 

 
Figur 18. Översiktsbild på ledningarna och magasinet. 

Ledningsregistret och ritningsarkivet påvisade att fördelningsboxen skulle sammankoppla 

dagvattenledningarna så bräddning sker mellan dessa. Inspektionen i fördelningsboxen 

visade att det inte sker någon bräddning mellan ledningarna. Den öppning som finns 

mellan ledningarna är stängd med två plåtar fastskruvade med muttrar. Detta gör att 

ledningarna i praktiken går utan fördelning av dagvattenmängderna mellan ledningarna. 

Detta hade inte upptäcks utan en riktig dokumentation och följderna hade blivit fel i 

beräkningarna av det dimensionerande vattenflödet i ledningarna. Hade plåtarna suttit på 

en viss höjd eller varit bortagna hade Ø1000 mm ledningen med hög fyllnadsgrad belastat 

Norra Esplanaden  

Folkungagatan  

Fördelningsbox  

      D 

      D 

 5   S 

     V 



  
 

  

Ø1200 mm ledningen på så sätt att vattenmängden hade ökat. Det enda ledningen som vi 

tar hänsyn till nu är Ø1200 mm ledningen. 

 
Figur 19. Bild på en av plåtarna i fördelningsboxen. 

Vidare följde vi Ø1200 mm ledningen till kammaren och magasinets början där vi vägde 

av Ø1200 mm ledningens kant då detta saknades på ritningarna och fick en höjd på 

+162,32. Vattengången enligt ritningarna skulle ligga på +161,60 men mätningsteknikern 

fick det till att den låg på +161,77, detta för att vi upptäckte när vi vägde av brunnslocket 

över Ø1200 mm . Ledningsregistret gav en höjd på +164,15 och vi vägde av brunnslocket 

till en höjd på +164,45. Detta påverkade inte beräkningarna utan endast en korrigering i 

ledningsregistret gjordes.  

Övriga plushöjdsmätningar stämde överens med ritningarna och ledningsregistret men vi 

valde ändå att basera beräkningarna på de nya plushöjderna då deras validitet är högre än 

ledningsregistret. Beräkning av fyllnadsgrad kräver noggranna plushöjder då detta är 

avgörande för slutsatser om vattenhöjden i ledningen och vid vilken  nivå som vattnet 

rinner över skiborden vid olika regnintensiteter.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 
Figur 20. Ledningar ankommande från norr mot kammaren. 

 

 

 
Figur 21. Schematisk bild över verkliga plushöjder i kammaren. 

 

6.2 Beräkningar av flöden mot magasinet 
Flödena i ledningarna fram till inloppet till Spetsamossen magasin beräknades med hjälp 

av rationella metoden och tid- areametoden och jämfördes med resultaten från 

datorprogrammet MikeUrban. Från Spetsamossen ner till fördelningsboxen beräknas 

flödet med hjälp av MikeUrban som ligger till grund för beräkningen av fyllnadsgraden.   

Handberäkningar fram till Spetsamossen gjordes som en koll mot MikeUrban. För att 

göra en beräkning av dagvattenflödena hela vägen ner till magasinet på Lärkgatan så hade 

Norra Esplanaden 

 1200 mm ledning 

Folkungagatan 

 1000 mm ledning 

Lärkgatan  



  
 

  

hänsyn behövts tas till en rad olika faktorer som till exempel olika dagvattenmagasin som 

påverkar flödet, flödesregulatorer och areor som tillrinner vårt magasin från andra 

ledningar som ansluter sig längs Liedbergsgatan. Det hade varit fullt möjligt men på 

avseende på tidsbegränsningen valde vi ta MikeUrbans värden med motivationen att 

kommunen använder dessa värden och inte handberäknade när de dimensionerar sina 

ledningar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Beräkningar fram till Spetsamossen (Röda området) 

Beräkningarna gjordes utifrån tre scenarion, första är med Z-värde som tar hänsyn till 

månadsmedelnederbörden där olika regioner har olika Z-värden. Andra är ett bestämt 

värde som Växjö kommun dimensionerar efter vilket är 250 l/s,ha och tredje är med 

avseende på rinntiden som beaktar hastigheten och ledningslängden fram till 

Spetsamossen. 
 

 

 

 

 

Figur 23, Avgränsade området för flöden mot spetsamossen Figur 22. Avgränsade området för flöden mot spetsamossen. 

Spetsamossen 

Handberäknade området 

MikeUrban (rött + blått område) 



  
 

  

6.2.1.1 Rationella metoden 

Uträkning med Z-värde i Dahlströms formel ger följande resultat: 

 

 (    )       (     )     [l/s,ha] 

     

        

        

       

 (    )       (              )           l/s,ha (1) 
 

Växjö kommun har bestämt att de ska dimensionerar sina ledningar för 250 l/s,ha (2). 

 

Ett tredje alternativet är med avseende på rinntiden och beräknas följande: 

Rinntid: 

 

        5  (     5       )                  5         

 

Insättning i Dahlströms formel ger: 

 

 (    )       (     )     [l/s,ha] 

     

        

        

       

 (5    )       (              )            l/s,ha (3) 
 

Dimensionerande flöde blir då: 

 

          (  )    
 

 )                    5   5 5   5     =1,5 m
3
/s 

 )               5    5        5     = 1,7 m
3
/s 

 )                 5    5              = 0,44 m
3
/s 

 

Vid 10 års regn med intensitet 56 minuter får vi fram att maxflödet på 0,44 m
3
/s som 

sedan kan jämföras med MikeUrban som ger oss 0,39 m
3
/s. Denna felmarginal kan bero 

på att faktorn för avrinningskoefficienten, då vi valde ett generellt medan MikeUrban tar 

hänsyn till detta vid sin uträkning av flöde. Våra beräkningar tar inte hänsyn till trögheten 

i ledningar, böjar osv som MikeUrban gör. Uträkning 1 och 2 tar inte hänsyn till rinntiden 

och mängden utan räknar att hela området tillrinner samtidigt vilket det inte gör i 

praktiken därför är uträkning 3 närmast MikeUrbans värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 
6.2.1.2 Tid – och Areametoden 

Största avrinningen beror inte på att hela området medverkar samtidigt utan påverkas av 

tiden det tar för vattenpartiklen som hamnar i avrinningsområdet längst bort att nå 

uppsamlingspunkten. Vi beräknar utifrån 5 min intervall och vid 25 min varaktighet får vi 

största värdet. 

 

Varaktighet 
(min) 

Summa delarea (A*ρ)max (1) C (2) it (3) qddim (4) 

10 31,170 15,585 3,620 219,105 3414,747 

15 43,610 21,805 2,960 179,157 3906,528 

20 55,610 27,805 2,410 145,868 4055,861 

25 66,060 33,030 2,060 124,684 4118,309 

30 74,020 37,010 1,810 109,552 4054,532 

35 80,130 40,065 1,620 98,052 3928,469 

40 83,480 41,740 1,470 88,973 3713,752 

45 86,780 43,390 1,350 81,710 3545,411 

50 86,780 43,390 1,250 75,658 3282,788 

55 86,780 43,39 1,170 70,816 3072,689 
 

(1) Avrinningskofficienten ρ = 0,5 

(2) Parametern C för olika varaktigheter hämtas från tabell 

(3) it=2,78 x (a + (b x Z)) x C (Dahlströms formel) 

(4) (A*ρ)max x it 

När vi beräknade med tid- och areametoden fick vi ett dimensionerade flöde på 0,41 m
3
/s 

medans MikeUrban ligger på 0,39 m
3
/s. Indelningen av områden och vilken vattenväg 

dagvattnet tar spelar en viktig roll. MikeUrban tar hänsyn med hjälp av kartor, höjdkurvor 

och andra viktiga faktor som påverkar vattnets avrinning.  

 
6.2.2 Beräkningar av fyllnadsgrad  

För att beräkna fyllnadsgraden i ledningen måste vi först beräkna flödet i en fylld ledning, det vill 

säga ledningskapaciteten. 

 

       √
  

   
 √

    

     5     
           

 

 

  = 161,758 - 161,738=0,02 

 = Hämtas ur tabell 

 = 14 meter (ledningens läng enligt Geosecma GIS) 

 

Maxvärdena på flödet vid intensiteten 10 minuter till fördelningsboxen på Norra 

Esplanaden hämtar vi från MikeUrban. Värdet i Ø1200 mm ledningen blir vid 10-årsregn 

blir då 1,6 m
3
/s, 5 årsregn 1,186 m

3
/s och 2 årsregn 0,879 m

3
/s. Förhållandet mellan qfylld 



  
 

  

och qdelvisfylld beräknas, sedan genom figur 26 kan vi få ett värde på fyllnadsgraden och 

beräkna där igenom vattenhöjden i ledningen. 
 

 
Figur 24; Diagram förhållande mellan flöde resp. hastighet vid delvis fyllda jämfört med fylld cirkulärledning. 

Formelsamling i Vatten och avloppssystem 1BY004. Hämtad 2013-05-14. 

Vattenhöjden i ledningarna blir då: 

 
Tabell 7, Fyllnadsgraden vid olika intensiteter 

Typ regn q/qfylld* h/d= Höjd 

10 års regn 1,6/1,68 = 0,95 = 95 % 0,88 1200 x 0,88 = 1056 
mm 

5 års regn 1,186/1,6 = 0,71 = 71 % 0,67 1200 x 0,67 = 804 mm 

2 års regn 0,879/1,68 =0,52 = 52 
% 

0,57 1200 x 0,57 = 684 mm 

*q hämtas från MikeUrban 

Tolkning av dessa resultat ger följande vattengång i Ø1200 mm ledningen: 



  
 

  

 
Figur 25. Sektionsskiss med fyllnadsgraden vid olika intensiteter. 

Resultaten från beräkningarna visar att redan vid 2-årsregn så kommer att vatten att 

bräddas av från Ø1200 mm ledningen in i kammaren. Hur mycket vatten som fyller 

kammaren vid ett 2-årsregn kommer bero på regnets varaktighet. Vid ett tillräckligt 

långvarigt regn så bör dagvattnet kunna strömma in över skibordkanten in i magasinet. 

Vid ett 10-årsregn bör konstruktionen göra att magasinet fylls och Ø1200 mm ledningen 

söderut bör vara mindre fylld. Vid 10 års regn får vi att vattennivån stiger cirka 460 

millimeter ovanför skibordskanten och tillåter vattnet att strömma ut i magasinet som det 

är tänkt.  

Efter kammaren sjunker fyllnadsgraden i Ø1200 mm ledningen på sträckan vidare mot 

slutet av magasinet. Hastigheten sjunker på dagvattnet i Ø1200 mm ledningen men 

kopplingen i 90 grader med Ø500 mm ledningen från Liedbergssgatan/Lärkgatan ger 

fortfarande problem. Självfallet i denna ledning är litet och vattnets hastighet låg vilket 

leder till att det blir som en vägg då detta vatten ska ansluta.  

 

6.3 Förslag på åtgärder  
Dagens problem med systemet är att främst den översvämning som sker på 

Liedbergsgatan vid häftiga regn. För att minska risken för översvämningar måste 

dagvattnet från denna gata kunna strömma i dagvattenledningen på Lärkgatans öst-

västliga del in i Ø1200 mm ledningen på Lärkgatans norr-syd gående del. För att kunna 

underlätta detta finns två möjliga åtgärder. Åtgärd 1 är att minska flödet i Ø1200 mm 

ledningen för att underlätta inströmning av dagvattnet från Ø500 mm ledningen och 

åtgärd 2 att förändra kopplingen mellan ledningarna. 

Om skibordskanten och ledningens kant i kammaren sänks ser vi att större mängder kan 

rinna över och magasinet kan användas i tidigare skede och på så sätt avlasta Ø1200 mm 

ledningen. Skulle båda kapas 150 mm leder det till en stor ökning av mängden vatten 

bräddas av vilket leder till en sänkning av fyllnadsgraden i Ø1200 mm ledningen. Detta 



  
 

  

skapar då chans att Ø 500 mm ledningen med dagvatten från Lidbergsgatan kan ansluta 

sig lättare till Ø1200 mm ledningen och översvämning kan undvikas. 

 

Kopplingen mellan Ø1200 mm – och Ø500 mm ledningen sker i en 90-graders vinkel 

vilket försvårar för vattnet att ansluta. En möjlig andra åtgärd vore att skapa en anslutning 

i 45/50-graders mellan ledningarna vilket skulle underlätta anslutningen. Detta genom att 

dagvattnet i Ø500 mm ledningen får bättre skjuts längs med vattnet i Ø1200 mm 

ledningen och dras på så sätt med av den höga hastigheten som vattnet har i Ø1200 mm 

ledningen.  

 

I en diskussion med Peter Gustavsson och Elisabeth Olsberg på tekniska förvaltningen 

kunde vi konstatera att utifrån lutningen på den anslutande Ø 500 mm ledningen gav ett 

för dåligt självfall och en ombyggnation av anslutningen skulle kunna lösa problemet 

med dagvattnet som dämmer och skapar översvämning på Liedbergsgatan utanför 

biblioteket. 

I resultatet har vi med beräkningsmodeller, undersökningar och inspektioner kommit fram 

till att bräddmagasinet på Lärkgatan i centrala Växjö fungerar för ett 10 års regn som det 

är dimensionerat för. En sänkning av rörets och skibordets kant skulle dock kunna göra 

att magasinet kan utnnyttjas bättre reda vid 2- och 5- årsregn.  

 
Figur 26. Överblicksbild över området kring Lärkgatan. 

  

Liedbergsgatan

. Lärkgatan. 

Bräddningsmagasin

. 

N

S

ÖV

Översvämningsområde

. 

Ledning som ska 

avleda dagvattnet 

från 

Liedbergsgatan 

Dagvattenledningar 

ifrån norr. 



  
 

  

7. Slutsatser 

Efter vår undersökning av dagvattenmagasin på Lärkgatan i centrala Växjö stad har vi 

kommit fram till att magasinet är korrekt dimensionerat för ett tio års regn och 

konstruktionen fungerar. 

 

De metallplåtar som monterats i boxen längre upp bör inte tas bort, då detta kommer 

påverka flödet i den parallella Ø1000 mm ledningen. Denna ledning har redan hög 

fyllnadsgrad och bör därför lämnas utanför systemet som den gör idag. Då plåtarna tas 

bort kommer troligtvis dagvattnet i Ø1200 mm ledningen få en ökad fyllnadsgrad av 

Ø1000 mm ledningen och risk för dämningar och översvämningar riskeras. 

 

Då önskemålet från Växjö kommun var att använda magasinet redan vid 5- och 2 års regn 

på grund av översvämningar på Lärkgatan rekommenderar vi att de sänker skibords- och 

ledningskanten och på så sätt sänker fyllnadsgraden och trycket i Ø1200 mm ledningen 

och tillåter Ø500 mm ledningen från Lidbergsgatan att enklare ansluta sig till ledningen. 

För att minska risken för översvämning ytterligare ser vi att anslutningen görs med en 

mjukare sväng istället för 90-grader, detta för att dagvattnet enklare ska ansluta sig i 

Ø1200 mm ledningen och rinna vidare söder ut.  

 

En digital flödesmätare bör sättas in för att kontrollera och se hur gjorda och framtida 

åtgärder kommer att påverka systemet. På detta sätt kan en enkel ekonomisk kalkylering 

göras för att få en fingervisning vilka åtgärder som behövs och ekonomiska resurser som 

då behövs. 

 

Vi ser att dokumentationen för ingrepp och ändringar i de olika konstruktionerna behöver 

dokumenteras på ett bättre sätt än i dagsläget. Då det är många olika parter som är 

inblandade behövs kunskapen vara tillgänglig för samtliga parter och inte ett fåtal. En 

revidering av ritningar är att rekommendera om fortsatt utveckling av magasinet skall 

fortgå.  
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