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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Tyréns AB har på uppdrag av AB Kristianstadsbyggen utfört en dagvattenutredning 
inom delar av fastigheten Lasarettet 5 i Kristianstad. En ny detaljplan för delar av 
området är under arbete.  
 
Dagvattenutredningen syftar till att klargöra de möjligheter och svårigheter gällande 
dagvattenhantering som uppkommer i samband med omvandling av mark och 
bebyggelse inom det område som berörs i detaljplanen.  

1.2 UNDERLAG 

Följande utredningar och planer har legat till grund för utredningen: 
 Grundkarta (erhållen: 2019-05-06) 
 Ledningsunderlag från Ledningskollen (2019-06-24 - 2019-06-25) 
 Situationsplan gällande kommande planerad nybyggnation (från beställare och 

Liljewalls arkitekter, 2019-10-02) 
 Markundersökningsrapport (Tyréns AB, 2019-09-20) 

1.3 KOORDINATSYSTEM 

Gällande koordinatsystem är SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.  

2 NULÄGE 
Fastigheten Lasarettet 5 är belägen alldeles öster om Kristianstad centrum, se figur 1. 
På fastigheten låg tidigare Kristianstad centralsjukhus (flyttade 1974). Fastigheten 
avgränsas av Södra Kaserngatan i söder, Kanalgatan i väst, Lasarettsboulevarden i norr 
och Österlånggatan/Kapellgatan i öst.  
 
På fastigheten finns det idag flerbostadshus, kontorslokaler, vårdcentral samt skolor. 
Området är redan delvis under utveckling och i fastighetens sydöstra hörn håller ABK 
på att påbörja byggnationen av ett nytt hyreshus.  
 
Området som ska ingå i detaljplanen har en area på ca 22 500 m2. I området finns 
utöver byggnader idag redan många hårdgjorda ytor som parkeringar och gångvägar 
men också uteplatser, en fontän, rabatter samt en del gräsbevuxna ytor, se även figur 
2.  
 
Fastigheten omgärdas av lokalgator och ledningsstråk som förvaltas av Kristianstad 
kommun. 
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Figur 1. Översiktskarta med fastighet Lasarettet 5 och aktuellt utredningsområde markerat 
med svart linje. (www.kristianstadskartan.se, 2019-11-15) 
 

 
Figur 2. Ortofoto (från 2017) över fastighet Lasarettet 5 och aktuellt utredningsområde 
markerat med gul linje. (www.kristianstadskartan.se, 2019-11-15) 
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2.1 TOPOGRAFI 

Marknivåerna inom området varierar mellan +1,75 m och +4,1 m ö h. Lägst nivåer är 
det i sydväst mot Kanalgatan. Högst i mitten av fastigheten.  
 
Kanalgatan i väster är en barriär mot Råbelövskanalen eftersom befintliga nivåer 
innanför Kanalgatan är lägre, +1,74 – 2,10, än på Kanalgatan, +2,2 till +2,0. 

2.2 HYDROLOGI, VATTENFÖREKOMST, STATUS OCH MKN 

Längs områdets västra kant, väster om Kanalgatan, rinner Råbelövskanalen. 
Råbelövskanalen räknas som en vattenförekomst och binder samma Råbelövssjön norr 
om Kristianstad med Helge Å sydväst om de centrala delarna om staden. 
Råbelövskanalens flöde regleras vid utloppet till Helge å. Enligt kommunen brukar 
vattennivån ligga på +0,9 m ö h och vid högvatten kan den nå +1,0 m ö h. 
 
Råbelövskanalens status har klassificerats till att den har en måttlig ekologisk potential 
och ej uppnår god kemisk status (VISS, 2019-09-09).  
 
Den har sämre än god ekologisk potential framförallt för kvalitetsfaktorn morfologiskt 
tillstånd. Vattenförekomsten blev utpekad som kraftigt modifierad 2009, därav är 
klassningen utifrån potential.  
 
Beslutad Miljökvalitetsnorm (MKN) för vattenförekomsten är att god ekologisk potential 
ska uppnås med tidsfrist till 2027 med undantag för morfologiska förändringar och 
övergödning. God kemisk status ska också nås med undantag för bromerad difenyleter 
och kvicksilver (VISS, 2019-09-09). 

2.3 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR 

I gatorna runt om planområdet finns det kommunala VA-ledningar (både dag-, vatten- 
och spillvattenledningar), se figur 3. 
 
Det finns ett befintligt dagvattenstråk i Österlånggatan, D225 till D300 BTG. De lutar 
norrut och ansluter till en D400 BTG ledning i Lasarettsboulevaden. Denna ledning 
leder dagvattnet åt väster och har ett utlopp i Råbelövskanalen. Enligt kommunen går 
ledningen i framförallt Österlånggatan princip redan full så möjligheten att ta emot 
mer dagvatten i det stråket är dålig. I Lasarettsboulevarden finns det däremot en liten 
möjlighet att ansluta, om det är ett begränsat område.  
 
Kommunen har planer på att anlägga en ny dagvattenledning från Österlånggatan och 
söderut i samband med andra ledningsarbeten som behövs för att ABK ska kunna 
genomföra nybyggnationen i sydöstra delen av fastigheten Lasarettet 5. Möjligheten 
finns då att ansluta dagvatten till denna ledning men eftersom kapaciteten redan är låg 
och det på grund av platsbrist och dålig kapacitet nedströms inte kan öka dimensionen 
är det även här endast en begränsad mängd dagvatten som kan ledas hit. 
 
Önskan från kommunen är istället att leda om så mycket dagvatten som möjligt till en 
ny anslutningspunkt i sydväst. Därifrån kan en ny anslutningsledning tryckas under 
Kanalgatan och leda dagvattnet direkt till Råbelövskanalen. 
 
Inom fastighet finns det även fastighetsägarens egna VA-ledningar men dessa är inte 
särskilt väldokumenterade. Mellan byggnaderna i de centrala delarna av tomten går det 
även ett kulvertsystem som tidigare användes till transporter, förvaring osv när det var 
ett aktivt sjukhus. Idag används de bl.a. som omklädningsrum och förråd. 
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Figur 3. Underlag gällande kommunens befintliga VA-ledningar samt fjärrvärmeledningar. 
Dagvattenledningar i grönt. 
 
Bebyggelsen som finns på fastigheten idag verkar dräneras så att grundvattenytan är 
på en relativt stabil nivå. Nivåerna för den befintliga dräneringen är okänd, men 
eftersom stora delar av byggnaderna har källare och det finns ett väl utbyggt 
kulvertsystem antas dräneringen ligga ca 3 m under befintlig mark idag. Det innebär 
att dräneringsvatten idag troligen pumpas ut från området till kommunens 
dagvattenledning. Men detta är osäkert och behöver utredas vidare. Det är viktigt att 
tänka på att utreda hur ombyggnationen påverkar grundvattennivåerna inte minst 
kring befintliga byggnader. Befintliga byggnaders grundläggning riskerar att skadas 
om förhållandena förändras för mycket.  
 
Stora delar av VA-systemet (spillvatten-, vatten-, dag- och dränledningar) som finns 
inom detaljplaneområdet och som ägs och sköts av fastighetsägare behöver utredas 
och ses över innan rivning av befintliga byggnader och byggnation av nya byggnader 
kan ske. Det arbetet ingår inte i denna dagvattenutredning.  

2.4 BEFINTLIGA FJÄRRVÄRMELEDNINGAR 

I Lasarettsboulevarden finns det även en fjärrvärmeledning, dimension 250/450. 
Ledningsägare är C4 Energi. Denna ledning viker av in på fastigheten i nordväst och 
parallellt med Kanalgatan fram till bron över Råbelövskanalen, se även i figur 3.  
 
Exakt nivå på denna ledning är inte känd i detta projekt men det har antagits att den 
ligger ca 1,0 m under befintlig mark. Det antas alltså möjligt att passera denna 
fjärrvärmeledning med en dagvattenledning med dimension 250 vid en eventuell 
anslutning till dagvattenledningen i Lasarettsboulevarden. Vid Kanalgatan antas den 
ligga i vägen för en passage. Vid vidare projektering ska nivå på fjärrvärmeledning 
kontrolleras med ledningsägare.   
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2.5 GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN 

Enligt framtagen MUR utgörs jordlagren, från markytan och nedåt, överst av fyllning 
med en uppmätt mäktighet mellan 1,0 och 3,7 meter. 
 
Fyllningen underlagras av lera med varierande mäktighet. Leran är mäktigast i västra 
delen av området närmst Råbelövskanalen (mellan cirka 10 och 11 meter mäktig). I 
östra delarna inom området är lermäktigheten mindre (ca 2 meter) eller saknas helt. 
 
Fyllningen och leran mellanlagras av tunnare organiska jordar (torv o gyttja) i väster 
och i öster finns ej naturligt lagrade organiska jordar. 
 
Under förekommande lera påträffas friktionsjord. 
 
Grundvattenytan i området har registrerats med divers enligt MUR, under perioden 
190622 - 200117. Mätningarna visar på en grundvattennivå mellan -0,05 till +0,63 i 
borrhål 19T02. Generellt är att de lägre nivåerna var i början av mätningarna (juli-
september) och att nivåerna höjts något och är som högst i början av december och 
går sedan ner igen. Senaste avläsningen, 2020-01-17, är på +0,26.  
 
I borrhål 19T12 ligger grundvattennivån mer stabilt på +0,25 till +0,48. Även här är de 
lägre nivåerna från början av mätserien och de högre från december men variationerna 
är klart mindre. Senaste avläsningen, 2020-01-17, är på +0,47.  
 
Båda mätserierna visar att områdets grundvattennivåer verkar påverkas av regelbundna 
uttag av grundvatten (förslagsvis pumpning). 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 BEHOV AV FÖRDRÖJNING OCH RENING 

Hela fastigheten räknas som kvartersmark och ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten. Det innebär att kommunen är skyldiga att ta emot 
dagvatten från fastigheten. 
 
Idag finns det flera dagvattenanslutningar till kommunens dagvattennät från 
fastigheten. Ingen direkt fördröjning av dagvattnet finns heller idag mer än inslag av 
grönområden och rabatter.  
 
Inget krav från kommunen har kommit gällande fördröjning på kvartersmark men all 
fördröjning nära källan till dagvattnet är bra. Begränsande antas de dagvattenledningar 
dit dagvattnet leds vara. 
 
I Lasarettsboulevarden ligger en D400 betong (innerdiameter 400 mm). Från 
kommunen har det kommit ett förslag på att trycka 2 st D315 PP (innerdiameter 
antagen 277 mm) under Kanalgatan. En ledning av den dimensionen har en kapacitet 
på ca 70 l/s (fylld ledning, 5 promilles lutning). Skulle det behövas kan kommunen 
tänka sig att lägga större ledningar för att säkerställa en bra dagvattenhantering. En ny 
anslutning till Råbelövskanalen ansvarar kommunen för, men i denna utredning utreds 
på vilken nivå den bör ligga för att få ut dagvattnet från fastigheten. 
 
Behovet av särskild rening av dagvattnet anses vara små. Inga mängder av trafik 
förväntas inom fastigheten efter ombyggnation. Genom att leda dagvattnet från de 
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asfaltytor som ändå finns via gröna ytor innan det når ledningssystemet bör göra att 
en tillräcklig rening uppnås. 

3.2 DIMENSIONERING 

Dimensionering av dagvattensystemet görs med utgångspunkt från Svenskt Vattens 
gällande publikationer P110, P104 och P105. 
 
Vid beräkningar av intensitet för regn med olika varaktighet har Dahlströms formel 
(2010) använts (se P104 Svenskt Vatten ekvation 1-5). Klimatfaktor används enligt 
rekommendation i P110 som innebär att klimatfaktor om minst 1,25 används för regn 
med kortare varaktighet än en timme. 

3.2.1 AVRINNINGSKOEFFICIENTER 

Vid avrinningsberäkningar har följande avrinningskoefficienter använts: 
 Tak: 0,9 
 Asfaltsytor: 0,8 
 Gräsytor/Park: 0,1 

 
All hårdgjord mark har i beräkningar antagits bli asfaltsytor även om andra material 
(t.ex. plattläggningar) har diskuterats av beställare. Valet av asfalt på alla ytor i 
beräkningarna gjordes för att redovisa ett värsta scenario. Alla ytor som sedan inte blir 
asfalt ger då en positiv påverkan på dagvattenflödet eftersom andra material minskar 
dagvattenflödet. 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 OMRÅDETS UTFORMNING 

ABK vill förtäta och utveckla fastigheten Lasarettet 5 och möjliggöra upp till 300 st nya 
lägenheter. För att möjliggöra detta behöver vissa befintliga byggnader rivas. Samtidigt 
vill man förbättra utemiljöerna och binda ihop fastigheten bättre mot stadskärnan i 
Kristianstad. Man vill införa bättre gångstråk, minska biltrafiken och skapa ett 
dagvattentorg och en engelsk park som ska vara öppen för alla. 
 
För denna dagvattenutrednings del har ett illustrationsförslag från Liljewalls arkitekter, 
daterat 2019-10-02, använts som underlag för att förutse och beräkna dagvattenflöden 
vid förändrad markanvändning, se figur 4. I förslaget syns de nya hus som planeras i 
grått och befintliga hus som ska behållas i vitt. 
 
Eftersom en del byggnader behålls skapar det en del utmaningar när det gäller 
höjdsättningen och dagvattenhanteringen för att de befintliga byggnaderna inte ska 
skadas vid höga dagvattenflöden. 
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Figur 4. Skiss planunderlag (2019-10-02). Nya byggnader i grått. Vita är befintliga hus som 
behålls. 

5 PRINCIPLÖSNING DAGVATTENSYSTEM 

5.1 BERÄKNINGAR AV DAGVATTENFLÖDE 

Den nya bebyggelsen har delats in i huvudavrinningsområden utifrån den senaste 
höjdsättningen och möjlig utformning av dagvattensystem. Utgångspunkten är att så 
mycket dagvatten som möjligt ska ledas till Råbelövskanalen. Riktig all ytavrinning och 
alla tak kan inte med självfall ledas till dit, men så stora ytor som möjligt. Viss 
osäkerhet när det gäller de nya byggnadernas placering av stuprör och lutning av tak 
finns men i vidare projektering bör placeringen av stuprör göras genomtänkt för att så 
mycket som möjligt av dagvattnet kan ledas till dagvattensystemet som går mot 
Råbelövskanalen.  
 
3 st anslutningspunkter till kommunens dagvattensystem har identifierats (A, B, C). För 
varje huvudavrinningsområde har ytterligare uppdelning även gjorts när det behövts 
för att tydliggöra olika delområden (A1, A2, osv.), se även figur 5.  
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Figur 5. Anslutningspunkter mot kommunens dagvattensystem och avrinningsområden.  
 
Resultat för beräkningar på dimensionerande dagvattenflöde med 10 min varaktighet 
och klimatfaktor från detaljplaneområdet efter exploatering kan ses i tabell 1. 
 
Tabell 1. Beräknade dagvattenflöden för respektive avrinningsområde med klimatfaktor (l/s) 

Område 10 år 100 år 

A1 71 151 
A2 35 74 
A3 104 224 
A4 58 125 
B1 29 62 
C1 18 39 

 

5.2 BERÄKNING AV UTJÄMNINGSBEHOV 

Resultat för beräkningar gällande utjämningsbehov med en strypning av 
dagvattenflödet för respektive dimension på utloppsledning för varje 
avrinningsområde kan ses i tabell 2. 
 
Vid beräkningar av utjämningsbehov har ingen hänsyn tagits till att en viss del 
dagvatten skulle kunna infiltrera ner i marken beroende på vilka fyllnadsmassorna man 
väljer att lägga i framförallt den engelska parken. Under fyllnadsmassorna är det i 
vilket fall lerjord och de är att betrakta som täta. All infiltration och därmed 
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fördröjning som ändå skulle kunna ske i området är därför att betrakta som en ren 
bonus.  
 
Tabell 2. Beräknade fördröjningsvolymer för respektive avrinningsområde (m3) 

Område 10 år 100 år Begränsande 
ledning (ytter-

/innerdimension) 
A1 2 50 315/277 
A2 0 22 250/220 
A3 21 95 315/277 
A4 12 52 250/220 
B1 0 15 250/220 
C1 0 8 250/220 

 
För område A1, A3 och A4 antas en utloppsledning från varje område som är mindre 
än kommunens anslutningsledning. Detta för att ändå erhålla en viss fördröjning och 
inte släppa allt rätt ut. 

5.3 PRINCIP FÖR AVVATTNING AV OMRÅDET 

Ett förslag som klarar att fördröja volymerna för ett 10 års regn på fastigheten för varje 
avrinningsområde har tagits fram, se figur 6 och bilaga 1. I principritningen bör 
påpekas att endast huvudledningar i dagvattensystemet ses. Fler ledningar och 
brunnar behövs för anslutning av rännstensbrunnar, stuprör, dränledningar m.m. 
 
Principlösningens huvuddrag innebär: 
 

 Öppna dagvattenlösningar så långt det är möjligt 
 Så mycket dagvatten som möjligt till anslutningar vid Råbelövskanalen 
 Dagvatten från tak inne i engelska parken leds via stuprör ut ytligt via 

ränndalsplattor eller liknande över grön- och/eller grusytor. 
 Uppbromsande fördröjningsytor för att möjliggöra rening och eventuell 

infiltration innan vidare transport i ledningar 
 Mindre avrinningsområden tillåts ledas direkt till dagvattenledningar när 

fördröjningsytor inte finns och dagvattenledningar bedöms klara flödet 
 Kommunens anslutningsledningar behöver för en säker dagvattenhantering i 

förhållande till ett 100 års regn antas bli större än tidigare föreslagna D315 PP. 
2 st D560 PP antas kunna läggas under Kanalgatan.  

 



 

 

 

 
Uppdrag: 294960, Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, 
Kristianstad 

2020-02-11 

Beställare: AB Kristianstadsbyggen Gällande handling 
 
O:\KSD\294960\R\_Text\Dagvattenutredning Östermalms Park.docx 

14(20) 

 
Figur 6. Principritning för förslag på dagvattenhantering inom området 

5.3.1 OMRÅDE A1 

Område A1 leds via den engelska parken och dess grönytor till ett öppet 
dagvattenstråk, förslagsvis ett svackdike eller makadamdike. Vid lägsta punkten av 
stråket antas en viss fördröjning kunna ske innan det rinner in i en kupolbrunn. 
Beräkningar visar att vid ett 10 års regn behöver 2 m3 fördröjas.  
 
Antar man ett genomsnittligt vattendjup på 0,2 m i ett svackdike som är 50 m långt 
och 0,5 m brett ger det en volym på ca 5 m3. Detta är ett platskrävande dike så om inte 
volymen i diket kan ökas genom flackare slänter till omkringliggande grönytor bör 
makadamdiken eller en kombination av de två väljas. I detta fall kommer det finnas 
lekytor i parken vilket innebär barn i rörelse så även om de höga flödena inte inträffar 
så ofta bör man ha med sig det i vidare projektering. Det får inte bli för djupa 
dagvattenansamlingar som kan riskera säkerheten för människorna som vistas i 
parken.  
 
Via dagvattenledning leds dagvattnet vidare till kommunens anslutningsledning. Denna 
ledning får läggas med minsta tillåtna lutning eftersom täckningen ovan ledning 
annars kan bli tveksam. 

5.3.2 OMRÅDE A2 

Område A2 är ett så pass litet avrinningsområde att beräkningar visar att fördröjning 
inte behövs för ett 10 års regn utan det kan ledas direkt till kommunens 
anslutningsledning. Det fungerar höjdmässigt.  
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Ett önskvärt alternativ för att ändå få in lite fördröjning och rening på dagvattnet är att 
försöka leda dagvattenledningen till dagvattentorget i område A3. I föreslagen 
höjdsättning som erhållits i denna utredning är det svårt att se om det vid gränsen 
mellan A2 och A3 går att få tillräcklig täckning på dagvattenledningen om den ska 
ledas ut på ytan, nivå +1,75. Den befintliga höjden +1,74 behöver vara kvar intill 
byggnaden i söder eftersom det där finns en ingång till källaren i byggnaden. Så om 
det ska vara en växtbädd som antaget i område A3 går det inte att leda dagvatten från 
område A2 dit.  
 
Ett möjligt alternativ är också att titta på att leda ut stuprören ytligt så som det är tänkt 
i område A1 och A4 för att sedan leda ner det i ledning eller möjligen vidare mer ytligt 
till område A3 via ett makadamdike.  
 
Vidare projektering och val av fördröjningsmetod i område A3 får bestämma exakt 
lösning. Det är i fullt möjligt att lösa dagvattenhanteringen enligt principritning. 

5.3.3 OMRÅDE A3 

Beräkningar visar att vid ett 10 års regn behöver 21 m3 fördröjas för område A3. 
 
Denna volym antas kunna fördröjas i den nedsänkta växtbädd som föreslås vid 
dagvattentorget. I illustrationen från Liljewalls antas en yta på ca 208 m2 användas till 
växtbädd. Om vi slår ut en vattenyta på 0,15 m som tillåts stå jämt över växtbädden 
ger det en fördröjningsvolym på 41 m3. Klart över de 21 m3 som behövs men eftersom 
detta område är det som ligger lägst inom hela fastigheten kan det vara klokt att 
behålla en så stor fördröjningsvolym som möjligt för att skydda omkringliggande 
befintliga byggnader. Ett bräddinlopp från växtbädden i en eller flera kupolbrunnar 
säkerställer att nivån i växtbädden aldrig når högre än +1,85. Eventuellt kan en 
bräddledning även läggas till den andra utloppsledningen D560 för att säkerställa att 
utlopp alltid kan ske även vid höga flöden.  
 
Anslutningen till Råbelövskanalen sätts till +1,10. Utloppet hamnar då över högsta 
vattennivån i Råbelövskanalen enligt kommunens angivna nivåer. Dagvattnet blir då 
synligt, syresätts och eventuella problem kan upptäckas tidigt. 

5.3.4 OMRÅDE A4 

Område A4 leder även det ut dagvattnet från tak i engelska parken. Vid lägsta punkten 
i parken för detta avrinningsområde antas också en mindre yta kunna anläggas där 
dagvatten kan fördröjas vid regn. Beräkningar visar att vid ett 10 års regn behöver 
endast 3 m3 fördröjas. Ett förhöjt utlopp i en kupolbrunn intill en nedsänkt yta på 50 
m2 ger med ett vattendjup på 0,2 m en fördröjningsvolym på 10 m3. 
 
Dagvattnet leds sedan vidare med dagvattenledning till utloppsledningen från A1 och 
vidare till Råbelövskanalen till kommunens anslutningsledning. 

5.3.5 OMRÅDE B1 OCH C1 

Eftersom det inte finns några anvisade platser för fördröjning och behovet av 
fördröjning inte är stort i dessa områden leds dagvattnet i dagvattenledningar som 
dimensioneras för att klara 10 års regn. 
 
Område B1 kan anslutas till befintlig ledning (D400 BTG) i Lasarettsboulevarden. Enda 
osäkerheten är på vilken nivå fjärrvärmeledningen i Lasarettsboulevarden ligger och 
därmed på vilken nivå dagvattenledningen kan passera fjärrvärmeledningen. Vidare 
projektering får visa detta.  
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Område C1 kan anslutas till kommunens nya dagvattenledning vid Österlånggatan 
(dim. okänd).  

5.4 FÖRESLAGNA DAGVATTENLÖSNINGAR 

5.4.1 YTLIG AVRINNING FRÅN STUPRÖR/RÄNNDALSPLATTOR 

Dagvatten från tak kan avledas genom att använda stuprör med utkastare och 
ränndalsplattor. Från ränndalen får dagvattnet rinna ut över lämpliga gräsytor och/ 
eller planteringar där det kan infiltrera eller rinna vidare. Där rännan slutar måste 
gräset skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara 
tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska också 
luta ut från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Om det inte går att 
infiltrera regnvatten i gräsytor eller planteringar kan det ledas bort direkt till ett 
hålrumsmagasin under mark, till exempel en ”stenkista”, eller till en dagvatten- eller 
dräneringsledning. 
 

 
Figur 7 och 8. Exempelbilder på hur dagvatten från tak via stuprör kan ledas ut från byggnader 
via ränndalsplattor eller liknande till grus- eller gräsytor. (Foto: Tyrèns) 

5.4.2 SVACKDIKE 

Svackdiken (figur 9) avser grunda, öppna avrinningsstråk med flacka slänter. 
 
Dikena bör göras flacka och breda för att få högsta reningseffekt genom att få så lång 
uppehållstid som möjligt så att eventuella föroreningar hinner suspendera. Är 
lutningen större än 2 % bör svackdiket förses med fördämningar för att på så sätt 
minska vattenhastigheten och öka fördröjningseffekt. 
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Den beväxta ytan binder och bryter ner föroreningarna och tar även upp de 
näringsämnen som finns i dagvattnet. Det beväxta lagret bör ha en tjocklek på ca 30 
cm. Svackdikena bidrar till en reduktion av vattenvolymerna samt minskar 
flödestopparna. Vid höga flöden skall det finnas bräddningsmöjligheter från 
svackdikena för att minimera risken att bundna föroreningar slammar upp och sprids. 
 
Även under vinterförhållanden och i samband med snösmälting har det konstaterats 
att smältvattnet infiltreras i gräsytor. Vintertid kan svackdikena därmed med fördel 
användas som snöupplag då snö som röjs från gator och vägar anses innehålla 
föroreningar som delvis renas i svackdikena.  
 
Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett trevligt 
inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att de är 
ytkrävande och kräver ett visst underhåll.  
 

 
Figur 9. Exempelbild på svackdike (Foto: Tyrèns) 

5.4.3 MAKADAMDIKE 

Ett alternativ till svackdiken är makadamfyllda diken, så kallade makadamdiken. 
Fördelar med makadamdiken jämfört med svackdiken är att de inte kräver lika stor 
plats på ytan för samma fördröjningsvolym. 
 
Makadamdike kan utföras med makadam på toppen men också under en skålad 
gräsyta där dagvattnet kan samlas. Under gräsytan görs ett dike fyllt med 
genomsläppligt material, typ makadam. Magasinerings- eller fördröjningvolymen i 
makadamdiken utgörs av porvolymen (hålrumsvolymen) i fyllningsmassorna. Brukligt 
är att räkna med porvolym om cirka 30 % av den totala volymen. Ett lager geotextil 
skyddar makadammen från det gräsbevuxna jordlagret. 
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Avtappningen av makadamdiket utförs med en dräneringsledning som läggs nära 
botten i fyllningen (figur 10 och 11). För att tömningen inte skall bli för snabb av 
magasinet bör dräneringsledningens kapacitet strypas. På så vis säkerställs att inte 
föreskrivet maximalt utflöde överskrids. Bräddintag, i form av brunnar med kupolsil, 
kan placeras ovan den skålade gräsytan, för kontrollerad fördröjning innan 
vidareledning till dagvattensystem. 
 

 
Figur 10. Exempel på utformning av makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa: 
Svenskt Vatten P105. 
 

 
Figur 11. Makadamdike med kross på ytan (Foto: Tyréns) 

5.4.4 NEDSÄNKT VÄXTBÄDD 

Nedsänkta växtbäddar (kallas också regnbäddar eller biobäddar ibland) är 
planteringsytor dit dagvatten leds, antingen genom ytavrinning eller via brunnar och 
ledningar. Med begreppet nedsänkt avses i detta sammanhang att växtbädden ligger 
nedsänkt under anläggningens kant. Nedsänkningen skapar en utjämningsvolym. 
Reningen uppstår när dagvattnet sedan infiltrerar genom växtbädden. Filterdjupet ska 
helst vara minst 500 mm, men beror mycket på vilket filtermaterial som väljs och vilka 
föroreningar som dagvattnet ska renas ifrån. I botten av växtbädden finns normalt ett 
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lager makadam och en dränering som ansluter till dagvattenledningsnätet. Botten kan 
utformas tät eller genomsläpplig beroende på underliggande marks 
infiltrationskapacitet.  
 
Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten. 
Exempel på lämpligt växtmaterial är starr, gräsarter och örter som trivs i fuktängar. 
Det är också möjligt att plantera träd i nedsänkta växtbäddar. Växtbäddarna kan 
användas i många olika miljöer, exempelvis på bostadsgårdar och i anslutning till 
vägar och parkeringsytor. 
 
Det måste även finnas möjlighet att avleda flöden som är högre än det 
dimensionerande, till ledningsnätet eller förbi anläggningen. Det bör också finnas en 
sedimentationslåda/brunn och erosionsskydd vid bäddens inlopp. 

5.5 DRÄNERING 

Dräneringsvatten kommer att behöva pumpas ut från området även efter 
ombyggnation. Vissa byggnaders dränering kommer att kunna anslutas direkt till 
dagvattensystemet men inte allt eftersom källare antas planeras under alla nya 
byggnader. Färdig golvnivå i dessa är inte fastställd ännu. I den vidare projekteringen 
av området behöver detta tas med i beräkningarna.  

6 HANTERING EXTREMA REGN 
Ingen översvämmningskartering har gjorts inom ramen för denna dagvattenutredning. 
Planområdet får anses ligga högt i förhållande till omgivande mark förutom vid 
dagvattentorget ut mot Kanalgatan.  
 
Vid en snabb analys av befintliga markhöjder syns det att de befintliga byggnader som 
finns runt dagvattentorget ligger i riskzonen att skadas om dagvatten tillåts stiga i 
området eftersom de ligger under befintliga nivåer vid Kanalgatan. Dessa behöver 
därför skyddas så att de ytor som finns runt dagvattentorget klarar av att hålla ett 100 
års regn och/eller bräddar över Kanalgatan och ner i Råbelövskanalen innan dagvattnet 
riskerar att skada byggnaderna. Det fortsatta jobbet med en mer detaljerad 
höjdsättning måste ta hänsyn till detta.  
 
Åtgärderna som planeras runt dagvattentorget medför en bättre situation än befintlig 
men i vidare projektering bör det säkerställas att det byggs en hållbar lösning som inte 
riskerar att stänga in mer dagvatten än nödvändigt innanför Kanalgatan.  
 
Med tanke på detta rekommenderas att anslutningsledningar till Råbelövskanalen blir i 
dimension 560. Läggs de med en bra lutning under Kanalgatan har de en väldigt hög 
kapacitet (fylld ledning vid 5 promilles lutning, ca 380 l/s, per ledning). 
 
Enligt kommunen är Råbelövskanalen så reglerad idag att den inte ska kunna stiga 
över nivån +1,0. Risken för att Råbelövskanalen skulle kunna kan översvämma in på 
planområdet anses därmed vara så liten att backventiler inte behöver sättas på 
anslutningsledningarna till kommunens anslutningar. Om förutsättningarna skulle 
ändras finns annars den möjligheten för att skydda planområdet från höga nivåer i 
kanalen. 
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7 REKOMMENDATIONER OCH SLUTSATS 
Med föreslagna dagvattenlösningar bedöms dagvattenhanteringen inom 
detaljplaneområdet fungera och uppfylla de krav som satts i dagvattenutredningen. 

7.1 PÅVERKAN PÅ MKN FÖR VATTEN 

Dagvatten från området efter planerad exploatering har bedömts innehålla låga 
föroreningshalter baserat på att det kommer vara bostadshus, inga högtrafikerade 
vägar eller större parkeringsplatser. Dessutom bedöms föreslagen dagvattenhantering 
ha god reningseffekt genom en del öppen dagvattenavledning inom kvartersmark samt 
utjämning. Sammantaget görs bedömningen att dagvattenutsläppet inte kommer 
medföra någon försämring av statusen och inte påverka förutsättningen att uppnå god 
potential i vattenförekomsten. 

8 BEHOV AV VIDARE UTREDNING 
Förslaget i denna dagvattenutredning är en principlösning. Exakt placering, storlek och 
utformning av dagvattenlösningar och dagvattenledningar får genomarbetas mer i 
vidare arbete. I fortsatt mer detaljerad höjdsättning behöver ytterligare samordning 
ske så att det blir ordentlig täckning på dagvattenledningar kan nås och inga instängda 
områden bildas. 
 
Befintliga VA-ledningar inom fastigheten, och framförallt dräneringsledningar kring de 
byggnader som ska behållas bör utredas vidare så att man kan säkerställa att 
grundläggningen för dessa hus inte skadas.  
 
Befintlig fjärrvärmelednings nivå i Lasarettsboulevarden behöver också utredas för att 
kontrollera att föreslagen lösning är genomförbar.  



Föreslagen dagvattenledning

Öppet stråk (dike/svackdike)

Ytlig avrinning (flödesriktning)

Föreslagna dagvattenbrunnar

FÖRKLARINGAR

Öppen fördröjning av dagvatten

Föreslagen detaljplanegräns

DAGVATTENUTREDNING


