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Sammanfattning 
Som följd av den pågående urbaniseringen har de naturliga förutsättningarna för regn och 

smältvattnet att infiltrera i marken och återgå till sitt kretslopp på naturlig väg försvunnit i 

städerna. I Stockholm leds ungefär hälften av dagvattnet via VA-nätet direkt och orenat till 

reningsverken. Dagvattenflödet varierar kraftigt vilket orsakar toppar som överbelastar VA-

nätet och är svåra för reningsverken att hantera. Istället för att ledas ut i VA-nätet ska 

dagvatten strävas efter att hanteras lokalt.  

Arbetet lägger fokus på dagvattenhanteringen för takparken på ett nybyggnadsprojekt i 

Stockholm, projektet PARK 1. Projektet ritas av White arkitekter och ska certifieras enligt 

BREEAM och där nå den högsta klassningen Outstanding. Hållbar användning av mark och 

vatten är därför en av de viktiga frågorna i detta projekt. 

Syftet med arbetet är att omarbeta ett gestaltningsförslag av PARK1´s takpark samt att 

presentera lösningar för dess dagvattenhantering. Detta utförs med hänsyn till framtida 

klimatförändringar och byggnadens vattenkretslopp samt samordning och tillgänglighet. 

Arbetet utförs främst genom litteraturstudier, men har också kompletterats genom samtal, 

diskussioner och studiebesök. AutoCAD, SketchUp och Photoshop används för att illustera 

den planerade parken samt dess växter, funktioner och konstruktionslösningar. 

Dimensioneringen av brunnar och stammar görs med hänsyn till 100-årsregn för att klara 

framtida klimatförändringar. Med hjälp av nederbördsstatistik beräknas sannolik nederbörd 

för parken, denna mängd motsvara det dagvatten som ska hanteras lokalt.  

Avrinningsytan går från att vara en parkeringsplats där allt dagvatten belastar VA-nätet till 

att bli en takpark där dagvattnet utnyttjas till bevattning och 25 procent av byggnadens WC-

spolning.  Dagvattnet blir direkt på platsen omvandlat till spillvatten och som följd blir 

tillförseln till vatten- och avloppsnätet från byggnaden jämn och stabil och 

färskvattenförbrukningen sänks. 

Nyckelord: Takpark, gröna tak, sedumtak, självfallssystem, fullflödessystem, UV-system, 
dagvattenhantering, LOD, LUD.    
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Abstract 
As a result of ongoing urbanization, natural conditions for rain and meltwater to infiltrate in 

the ground and regress to the natural water cycle have disappeared in cities. About half of 

the stormwater in Stockholm is transported through the municipal water sewerage system 

directly to sewage treatment works. The flow of stormwater varies vigorously, causing flow 

peaks that overburden the system and treatment works. The aim should be to handle and 

use the stormwater locally instead of releasing it to the system. 

The focus of this bachelor thesis is how stormwater from a soon to be built construction 

project in Stockholm can be handled. The project, PARK 1, is designed by the architectural 

firm White Arkitekter and is set to be BREEAM certified and to reach the classification 

outstanding. Therefore, sustainable use of land and water resources is one of the key 

matters in the project. 

The purpose of the study is to rework a existing design proposal for the rooftop garden 
planed on PARK1 and present solutions for stormwater usage. Consideration must be taken 
to future climate changes, coordination among disciplines and accessibility. 

The work was conducted mainly through literature studies and complemented by 
discussions and site visits to reference projects. AutoCAD, SketchUp and Photoshop were 
used to illustrate plans and details of the park proposal with its plantations, activities and 
technical solutions. 

Estimations of the quantity of roof outlets and dimensions of vertical downpipes were made 
for 100-year rain conditions. Through quantitative analysis of precipitation statistics the 
expected precipitation were calculated. Which after runoff covers the irrigation needs of the 
park and 25 percent of the water needed for flushing of the buildings WC:s.    

The runoff surface is altered from being a parking lot where all stormwater ends up in the 
municipal water sewerage, to a rooftop garden where all of the stormwater is handled 
locally. This allows stormwater to be transformed into wastewater on sight, thereby 
contributing to a steady flow in sewer pipes in addition to help lower the buildings fresh 
water consumption.  

 

Keywords: Rooftop garden, Green roof, sedum roof, gravity system, full-bore flow system, 

UV-system, stormwater usage, stormwater infiltration, stormwater harvesting.  
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1 Inledning 
Den ökade urbaniseringen och miljömedvetenheten hos allmänheten som konsument har 

fått som följd att det ställs allt högre krav på nybyggnadsprojekten. Olika 

miljöcertifieringssystem har införts och drivkraften att vara i framkant för att vinna priser 

och internationell uppmärksamhet har blivit stor bland byggföretagen och beställarna. 

Arbetet har lagt fokus på dagvattenfrågorna hos ett sådant projekt, Stockholm stads och 

fastighetskontorets PARK 1. Projektet har ritats av White arkitekter och ska certifieras enligt 

BREEAM och där nå den högsta klassnigen Outstanding.  

Projektet PARK 1, hädanefter fallstudien, har utformats med en offentlig takpark som en del 

av dess höga miljöprofil. Ett förslag för parken har utretts och bearbetats i rapportens femte 

kapitel. Att dagvattensystemet ska klara framtida klimatförändringar och innehålla 

kretsloppslösningar har efterfrågats. Vägledande systemdimensionering och möjligheterna 

att i fallstudien utnyttja allt dagvatten från taket lokalt har undersökts i kapitel sex och sju.  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till arbetet har grundats på dagvattenhanteringens historia i staden och de 

miljömål som tagits fram för fallstudien. De kommande punkterna presenterar en historisk 

inblick i Stockholms dagvattenhantering och förutsättningarna som lagt grunden för 

fallstudiens egna mark och vatten frågor. 

1.1.1  Dagvattenhanteringens utveckling i Stockholm 

Som följd av den pågående urbaniseringen har de naturliga förutsättningarna för regn och 

smältvatten (dagvatten) att infiltreras och återgå till sitt kretslopp på naturlig väg försvunnit i 

städerna. Som illustreras av figur 1.1 har detta lett till stora flöden under kort tid. 

 
Figur 1.1: Urbaniseringens förändrade avrinningsförlopp [1] 

Den första lösingen för att undvika översvämning var diken som ledde dagvattnet bort från 

staden till en recipient. Dikena användes dock inte bara för att transportera bort dagvatten 

utan även som avlopp vilket inte var hälsosamt för dem boende i staden. 
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Dikena ersattes med kombinerade ledningar för dagvatten och spillvatten i marken men 

fortfarande med fritt flöde rakt ut i recipient. Det var inte förrän i början av 1900-talet som 

påverkan på miljön blev en fråga och det skulle dröja ända till 1940-talet innan det började 

byggas reningsverk. [1] 

I Stockholm leds ungefär hälften av dagvattnet via VA-nätet direkt och orenat till 

reningsverken. Det förekommer framförallt i innerstaden medan det i ytterområdena ofta 

leds rakt ut i sjöar och vattendrag.  

Oavsett om dagvattnet från en hårdgjord yta leds till reningsverk eller direkt ut i en recipient 

så orsakar dess föroreningar problem. Avfallsslammet från reningsverken som kan användas 

till näring för åkrar blir giftigt och stadens vattendrag blir övergödda och ohälsosamma för 

växter och djur. [2] 

Stockholm är en stad förknippad med vatten och dagvattnet borde ses som en möjlighet att 

förstärka den bilden, snarare än som ett problem. [3] Som framgår av figur 1.2 är det också 

så trenden ser ut. Istället för att enbart fokusera på de kvantiteter vatten som behöver tas 

omhand, lyfts de senaste åren också gestaltningen in som en del i dagvattenhantering vid 

källan. [1]

 
Figur 1.2: Den pågåeende utvecklingen mot mer långsiktig dagvattenhantering [1] 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som innebär en fördröjning och viss rening, kan 

vara gröna tak, vegetationsytor för infiltration, områden med dränerande material, dammar, 

diken etc. Även former av lokalt utnyttjande av dagvatten (LUD) förekommer för att 

möjliggöra utnyttjande av dagvatten istället för färskvatten till exempelvis WC-spolning eller 

bevattning. [4] 

1.1.2 Miljöförutsättningar 

Fallstudiens miljöförutsättningar och miljömål har styrts av ett antal olika dokument; 

Stockholms stads Miljöprogram 2012-2015, Fastighetskontorets miljöinriktning, 

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering samt av kraven i 

miljöcertifieringssystemet. 
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Nedan följer en kort resumé av Stockholms stads miljöprogram samt certifiering enligt 

BREEAM och deras koppling till parken och dagvattnet. 

2012 slog Stockholms stad fast ett miljöprogram för åren 2012-2015 som innehåller sex 

miljömål för staden att uppfylla. Det fjärde utav dessa, hållbar användning av mark och 

vatten, är viktigt då Stockholm alltid har förknippats med sin närhet till just vatten och natur. 

Dessa ytor är av största vikt att bevara då de innehåller ekologiska funktioner och kvalitéer 

för rekreation. [5] 

Målet har uppdelats i ett flertal delmål som är tänkta att vara uppfyllda innan slutet av 2015. 

Det har efter granskningar visat sig att ansträngningarna varit för små och inget utav 

delmålen spås uppnås innan utsatt tid. [6]  

Det fjärde miljömålets punkter är [5]: 

 4.1 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden ska 

stärkas och utvecklas 

 4.2 Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och 

utvecklas 

 4.3 Intrång i övriga grön- och vattenområden ska minimeras och ersättas 

 4.4 Vid förändringar i mark- och vattenområden ska dessa utformas för kommande 

klimatförändringar 

 4.5 Skötseln av grön- och vattenområden ska stärka biologisk mångfald, ekosystemtjänster 

och rekreativa kvaliteter 

 4.6 Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ska förbättras 

BREEAM är ett internationellt erkänt och ambitiöst miljöcertifieringssystem som har funnits 

sedan 1990. Systemet baseras på en femgradig skala där betyget Outstanding är den högsta. 

[7]  

I BREEAM bedöms en byggnad inom tio olika områden, bland annat mark och ekologi, 

vatten, förorening samt innovation. Tillsammans utgör dessa 36 procent utav den möjliga 

totalpoängen. För att uppnå betyget outstanding krävs att minst 85 procent av totalpoängen 

uppnås.  

Tre av BREEAM´s områden för en byggnads bedömning [8]: 
 

Mark och ekologi (10 %) 
•Platsval  
•Skydd av ekologiska 
särdrag  
•Förbättrat ekologiskt värde 
 
 
 
 
 
 

Vatten (6 %) 
•Vattenförbrukning  
•Läckageindikering  

•Återanvändning av vatten 
 
 
 
 
 
 
 

Förorening (10 %) 
•Köldmedier, typ och 
läckage  
•Översvämningsrisk  
•NOx utsläpp  
•Förorening av vattendrag  

•Ljus- och bullerstörning 
utomhus
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Takparken och de LOD- och LUD-åtgärder som hanteras i arbetet bidrar till att byggnaden 

får, lägre vattenförbrukning, dagvatten återanvänds, belastningen på stadens vattendrag 

minskar och platsens ekologiska värde ökar. 

Tillsammans ger Stockholms miljöprogram mål fyra och de nämnda punkterna i BREEAM 

utryck för ett av fallstudiens övergripande miljömål. 

Miljömål sju för projekt Park 1 [9]: 

MM7 Hållbar användning av mark och vatten 

Projektet bidrar till ökad grönytefaktor på fastigheten och byggnaden utformas för att 

klara framtida klimatförändringar. 

1.2 Problemformulering 

Spillvattenflödena är förhållandevis förutsägbara, medan dagvattenflödena kan variera 

kraftigt och orsaka toppar i VA-nätet. [4] Reningsverken får då svårt att hantera de stora 

mängder vatten som kommer in vid regn och att då leda förhållandevis rent dagvatten från 

exempelvis föroreningsfria tak ut i nätet är inte rimligt. [3] Om ledningarna skulle 

dimensioneras för att klara de största flödena utan att svämma över, så skulle de inte 

fungera korrekt vid endast spillvattenflöden. Då skulle istället flödeshastigheten vara för 

långsam och föroreningar skulle stanna i ledningarna. [1] 

Regn och smältvatten från hårdgjorda ytor ska strävas efter att hanteras lokalt istället för att 

ledas ut i VA-nätet. Den bästa lösningen är att försöka efterlikna den naturliga infiltrationen 

så långt som möjligt. Detta för att skapa den bästa förutsättningen för dagvattnets rening 

och skydda recipienterna mot föroreningar utan att behöva belasta ledningsnät och  

reningsverk. [1]  

Ett fortsatt arbete med miljömålen och satsningar på LOD och LUD vid nybyggnation är en 

förutsättning för att staden ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt.  

För det här arbetet blir utmaningen att för fallstudien studera möjligheterna för hantering av 

dagvatten. Systemet för avvattningen ska klara framtida klimatförändringar och den normala 

nederbörden ska kunna omhändertas och utnyttjas lokalt.  

1.3 Syfte och Mål 

Syftet med arbetet är att omarbeta ett gestaltningsförslag av fallstudiens takpark samt att 

presentera lösningar för dess dagvattenhantering. Detta utförs med hänsyn till framtida 

klimatförändringar och byggnadens vattenkretslopp samt samordning och tillgänglighet. 

Arbetets mål är en park med god tillgänglighet och användbara ytor som ökar trivseln för 

arbetande och besökare. Dagvattnet som inte förbrukas i parken utnyttjas till bevattning och 

WC-spolning för att resultatet ska bli minimal tillförsel av dagvatten till VA-nätet.  
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1.4 Avgränsningar 

Projektet har avgränsats till att behandla takparken för en fallstudie och resultaten är därför 

anpassade efter det aktuella projektets geografiska läge och storlek. 

Planering av avvattningssystemet avgränsas till taket. Endast förslag till brunnsplacering ges 

och behovet av antalet stammar analyseras. Då ledningarna inte planeras i sin helhet i det 

här arbetet utförs endast förenklade, vägledande handberäkningar för dimensionering. 

Kostnadsberäkningar för system utförs ej då dessa inte är fullständigt planerade. Endast 

vissa jämförelser gällande dimensioner och montering görs. 

Magasin till WC-stolar dimensioneras men endast en enklare principskiss över dess tekniska 

lösningar presenteras. 

All nederbörd både i dimensionerande flöden och sannolika flöden hanteras genom ytornas 

avrinningskoefficienter.  En nyare period granskas för sannolik nederbörd istället för den 30-

åriga standardperiod som SMHIs framtagna tabeller och grafer bygger på. Standardperioden 

som idag används (1961-1990) bedömdes vara för gammal med hänsyn till att 

nederbördsmängden ökar över tid. De senaste tio åren väljs, då det att granska de senaste 

30 åren på egen hand skulle innebära ett för stort antal tabeller att bearbeta.  

Parkens olika zoner hämtas från projektets gestaltningsbeskrivning och används i arbetet för 

att hålla resultatet förankrat till det verkliga projektet. Valet av växter hålls generellt och 

kategorierna är dem som planerats för fallstudien. De olika växtkategoriernas vattenbehov 

hämtas ur parkens tekniska rambeskrivning.  Att gå in på växternas olika förmåga att binda 

vatten skulle leda till för många olika värden att hantera och bli för omfattande med hänsyn 

till arbetets omfång. 

Den bevattning som måste tillföras efter nederbörd anses inte rinna av taket utan till fullo 

tillgodoräknas växten. Detta då mängden är förhållandevis liten och tillförs under perioder 

utan nederbörd. 

Parkens positiva påverkan på luft behandlas inte i projektet, inte heller hur stor mängd 

föroreningar som tas upp under infiltrationen av dagvattnet. 

Lastberäkningar utförs inte, men viss hänsyn tas genom att ha densiteten i åtanke vid val av 

material.  
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1.5 Metod och material 

Arbetet har utförts genom studiebesök, samtal och diskussioner författarna emellan, med 

handledare och andra med spetskompetens samt genom litteraturstudier. 

Studiebesöken har utförts på referensprojektet Emporia gallerian och Byggnordmässan för 

inspiration inom konstruktionslösningar och till materialval. 

Dialog har förts med representanter från Byggros om gröna tak och med lärare inom 

installationsteknik, konstruktionsteknik och hydrologi från KTH för hjälp och guidning i beslut 

och litteraturval under projektets gång. 

Ett flertal personer på Svenskt vatten och SMHI har involverats i processen att försöka 

fastställa hur nederbörden kan komma att bete sig under vintermånaderna. Faktorerna som 

påverkar nämns och diskuteras, men exakt statistik har tyvärr inte varit möjlig att få fram till 

denna rapport. 

Litteraturstudierna har varit den främsta kunskapsinhämtningskällan, där både internet och 

olika typer av tryckt litteratur har förekommit. Studierna har utvecklats från att först ingripa 

dimensionering, konstruktionslösningar och dagvattenhantering, till att längre fram planera 

parken och dess gestaltning.  

Handlingarna för fallstudien har satt förutsättningarna för arbetet med parkens gestaltning 

och det faktum att dimensionerande flöde beräknas för 100-årsregn.   

Egna illustrationer och detaljer har ritats för hand, i CAD-program, SketchUp och i 

Photoshop. Idéerna har växt fram under hela arbetet, genom handskisser, jämförelse mellan 

olika förslag och diskussioner, för att så småningom mynna ut i de lösningar som 

presenterats i rapporten. 

Jämförelse mellan olika UV-brunnstillverkare har gjorts för att ta fram riktlinjer för 

utförandet av brunnsdimensionering. 

Kvantitativ analys har gjorts på data inhämtad från SMHI för att fastställa medelvärdet av 

sannolika nederbördsmängder fördelat per månad. 
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2 Nulägesbeskrivning 
White arkitekter AB’s egenritade Stockholmskontor är beläget i Skanstull. I april 2014 är 

White inblandade i ett flertal olika projekt, bland annat Nya Kiruna, Slussen, Nya Karolinska 

och Park 1. [10] 

Projektet PARK 1, Stockholms nya samverkanscentral, planeras i sammarbete mellan White 

och Stockholm stad på västra Kungsholmen vid korsningen Lindhagensgatan och 

Essingeleden. 

Förutom den offentligt tillgängliga takparken planeras projektet att även innehålla 

Kungsholmens brandstation, kontorslokaler för viktiga nyckelfunktioner i staden, restaurang 

och café. 

Bakgrunden till projektet är Myndigheten för samhällskydd och Beredskaps krisövning 2007 

som påvisade att det finns brister i hur samverkan fungerar mellan olika myndigheter och 

organisationer. Beslutet fattades att utveckla denna samverkan och Program för samverkan 

startades under ledning av Stockholm stad och Länsstyrelsen.  

Park 1 är en av hörnstenarna i projektet och planen är att här samlokalisera parter som SOS 

Alarm, Trafikverket, SL med flera. Detta med syfte att uppnå ett effektivare samhällskydd 

och ökad trygghet genom koordinerat beslutsfattande och snabbare kommunikation i 

larmkedjan. [11] 

Figur 2.1: Projektet PARK 1. Bilder White Arkitekter AB 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Gestaltning och tillgänglighet 

Parkens utformning har baserats till stor del på material framtaget för projektet PARK 1 från 

landskapsavdelningen på White. Detta material har tolkats och bearbetats vidare med hjälp 

av de kunskaper som har inhämtas under utbildningens sista år på inriktningen Arkitektur för 

byggnadsingenjörer och kursen Building Information Modeling – AF1730. 

3.2 Flöden och dimensionering 

Statistik från SMHI har bearbetats och tolkats med hjälp av kunskaper från utbildningens 

mattematikkurser. Senaste beräkningsrön för dimensionerande flöden, rationella metoden 

och Dahlströms formel har hämtats från Svenskt Vatten. Rationella metoden har även stötts 

på under utbildningens gång i kursen Samhällsplanering HS1009. 

Bernoullis ekvation har utnyttjas för vägledande beräkning på ledningar och har tidigare 

nyttjats i kurserna Strömningslära HS1017 och Installationsteknik och Energi HS1013. 

Armatecs riktlinjer för dimensionering har använts för brunnar och anses pålitliga då källan 

även förekommit i tidigare kursliteratur (Projektering av VVS-Installationer).  

3.3 Konstruktion 

Detaljer och planer har baserats på kunskaper inhämtade under ett flertal kurser i 

utbildningen och har utförts i AutoCAD. Utifrån de tidigare kunskaperna har 

konstruktionslösningar från Byggros och Svenska Naturtak tolkats, värderats och använts till 

inspiration. Även handlingar från projektet Emporia har granskats. 

Kurser med byggteknisk inriktning och nyttjande av AutoCAD har bland annat varit: 

Tekniskt arbete, metoder och verktyg - AF1713  

Byggteknik 1 – Husbyggnad och design - AF1710 

Byggteknik 2 – Byggfysik och materiallära - HS1711 

Konstruktion och Design – HS1001  
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4 Referensprojekt 
Referensprojekten har valts då de tidigt i arbetets startskede dök upp och överensstämde 

med vad som lämpades för fallstudiens takpark. Dessa två utvalda är dock bara ett axplock 

av världens och Sveriges alla takparker. 

Gällande Emporia fanns en möjlighet till ett studiebesök som gjorde att detta projekt 

uppmärksammades. Tack vare sin storlek på 2,67 hektar samt att projektet liksom fallstudien 

har valts att byggas i Sverige, så har det varit intressant att granska utifrån lösningar för 

markuppbyggnad och systemval.  

High Line har varit intressant för arbetet då det har planerats in olika funktioner utmed 

parkens sträckning och likt projekt PARK 1 består High Line av en smal och långsträckt park. 

4.1 Emporia Gallerian 

Emporia gallerian i Malmö, se figur 4.1 och figur 4.2, är ett exempel där en stor park har 

anlagts på taket, detta för att skapa ett tillgängligt offentligt rum för besökarna och för att 

uppnå tekniska och miljömässiga fördelar som t.ex. en fördröjning av vattenavrinningen. [12] 

 
Figur 4.1: Emporia exteriört. Eget foto     Figur 4.2: Trapphus upp till parken. Eget foto

Gallerian är lite av ett pilotprojekt då inget liknande konstruktionsmässigt tidigare har byggts 

i Sverige, berättar Ulrika Davidsson, byggnadsingenjör på Wingårdhs arkitekter, som utfört 

projektet.  

Ovanpå bjälklaget ligger en foamglasisolering med ett ovanpåliggande tätskikt som skapar 

ränndalar för vattnet, i dessa ränndalar är brunnarna placerade. Avvattningen sker i ett UV-

system som fungerar enligt hävertprincipen och leder vattnet till befintlig natur i närheten.  

Dräneringen ovanför tätskiktet består av lecakulor och landskapet har skulpterats av 

cellplast som täcks av sedum. Vissa cellplastkullar är fem till sex meter höga och därför kan 

det på sina håll bli stora avstånd mellan brunnarna. Då är ränndalslösningen ett bra sätt att 
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samla upp och leda vattnet till den brunn som ligger närmast. [13] Se figur 4.3 för bilder på 

takparken. 

Figur 4.3: Takparken på Emporia. Egna foton 

4.2 High Line Park 

I New York finns High Line Park, en park där delar av ett gammalt järnvägsspår har bevarats 

och omvandlats till en svävande långsträckt park tillgänglig för besökare. High Line park är 

placerad på Manhattan´s West Side och sträcker sig från Gansevoort Street till West 34th 

Street. Parken är ca 2,3 km lång och är uppdelad i tre etapper där etapp ett klar 2009 och 

etapp två år 2011.  

Längs parken finns platser med olika funktioner för besökaren att upptäcka, så som 

utsiktsplatser, blomsterfält, sittplatser och passager. [14] 
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5 Parken 
En takpark är en unik möjlighet att utveckla biologisk mångfald i stadsmiljö och öka platsens 

ekologiska värde. I fallstudien ersätts en befintlig parkeringsplats med en grönyta som 

utöver sin vatten- och luftrenande funktion fungerar som landningsplats för djur och 

rekreationsyta för människor. [11]  

Det här kapitlet fokuserar på vilka brukarna är och deras behov av aktiviteter. Utifrån dessa 

funktioner presenteras ett förslag på hur en park för fallstudien skulle kunna se ut.  

5.1 Gestaltningen 

5.1.1 Parkens zoner 

Fallstudiens takpark är uppdelad i fem zoner i olika nivåer och väderstreck, vilket gör att dem 

utsätts för olika klimatpåfrestningar och får unika ekologiska förutsättningar, se figur 5.1.  

 

     

 

 
Figur 5.1: Illustrationsplan och elevationer över parkens växtlighet och funktioner. Skala 1:800. För 

skala 1:200 se plansch 1, bilaga 4. 
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Skogsbrynet ligger på byggnadens våning tolv och det är här utgången till parken är placerad. 

Växterna i denna zon är framförallt träd och buskar, som framgår i figur 5.2.  

 
Figur:5.2 Elevation zonen skogsbrynet. Skala 1:600 

Skogsbrynet planeras för att bli en förlängning av det innanförliggande orangeriet med café 

och utställningsdel, se figur 5.3. Den här ytan ger möjligheten att kunna njuta av parken och 

utsikten även när vädret inte tillåter utomhusvistelse. [11] Det är därför viktigt att den 

anslutande delen av zonen Skogsbrynet planeras på ett sätt så att den skapar mer yta till 

caféet under högsäsong och en attraktiv utblick under lågsäsong. Växtlighet med varierande 

höjd ger ett livligt intryck året runt och en vindskyddad uteservering som lockar besökare. 

 
Figur 5.3: Orangeriet möter parken 

Våtmarken har en lutning från Skogsbrynet upp mot berget på elva grader, här planteras 

buskar, perenner, höga gräs och klätterväxter som trivs i ett soligt och fuktigt klimat, se figur 

5.4. Lutningen skapar intressanta förutsättningar för gångarnas planering. Det soliga läget 

inbjuder till att stanna upp och njuta vilket gör att sittplatser är lämpliga i denna zon. 

 
Figur 5.4: Elevation zonen våtmarken. Skala 1:600 

Berget ligger på den högre nivån, våning tretton, och här planteras sedum, låga perenner 

och gräs som klarar påfrestningar då denna zon är en vindutsatt och solig zon. På denna 

plats lämpar sig sittplatser och utkiksplatser som visas i figur 5.5. 
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Figur 5.5: Elevation zonen berget. Skala 1:600 

Fältet ligger i samma nivå som Berget och består av torktålig sedum. Hit har inte 

allmänheten tillträde då det här placeras solceller, kompost och biodling. 

Ravinen har likt våtmarken en lutning mellan de två nivåerna, som framgår av figur 5.6, men 

denna zon är längre och därför flackare med en lutning på tre grader istället för elva. 

Klätterväxter, ormbunkar och perenner som trivs i skuggläge planeras här. En långsmal zon 

med skugga är inte det mest attraktiva läget för en besökare, men lämpar sig väl till den som 

är i parken för träning. 

 
Figur 5.6: Elevation zonen ravinen. Skala 1:800 

5.1.2 Material 

Naturnära material väljs och trä är dominerande på de hårdlagada ytorna som gångar och 

däck. För att förbättra parkens vattenupptagningsförmåga och förhöja det gröna intrycket 

läggs gallerdurk på sedum och gräsytor för att skapa en yta som är både grön och får 

beträdas. I fasaderna kommer glas och grå natursten vara dominerande, glas i skogsbrynet 

där inne och ute ska mötas och natursten bakom klätterväxterna som slingrar sig på spaljéer 

av armeringsnät, se figur 5.7. 

 
Figur 5.7: Inspirationsbild för klätterväxter, egen illustration. 
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5.2 Brukarna och funktioner 

Takparken är en gemensam plats både för de som arbetar i byggnaden och en publik yta för 

besökare. Vilka behov har brukarna? Vilka aktiviteter lämpar sig att planera in i parken? Det 

är frågor som de kommande punkterna strävar efter att besvara. 

5.2.1 Biologisk mångfald 

Parken skapar goda möjligheter till artrika planteringar. Sedum kommer i otaliga varianter 

som kan blandas på ytorna. Perenner finns stora som små, med eller utan blommor, 

vintergröna eller färgsprakande. De olika zonerna har olika förutsättningar för växtlighet 

vilket bidrar till mångfalden.  

Ätbara örter, bärbuskar och fruktträd skapar ytterligare en dimension och ihop med den 

planerade bioodlingen och kompost sluts kretsloppet. Bina hjälper till med parkens 

pollinering och producerar honung som kan säljas i caféet. Matavfall från besökare och 

caféet kan i sin tur läggas i komposten och bidra till parkens gödning. 

5.2.2 Sittplatser 

Sittplatser runt om i parken ger en chans till vila eller paus. Ytor både för den som köper sig 

en fika i caféet eller har medhavd lunchlåda kommer få sin plats.  Se illustrationsbild över 

skogsbrynets uteservering i figur 5.8.  

 
Figur 5.8: Illustration över Uteservering och träd i Skogsbrynet 

5.2.3 Motion 

För brandmän är fysisk aktivitet en del av vardagen, i varje arbetspass ingår ett block av 

styrke- och/eller konditionsträning. [15] Att kunna utnyttja parkens träningsfunktioner är ett 

bra komplement till träningen inomhus. 
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Ett motionsspår om 250 meter erbjuder ett mervärde för övriga arbetande i huset som vill ta 

en löprunda på lunchen eller utanför arbetstid. För de som bor i närheten är det också ett 

trevligt alternativ till löpbandet på gymmet. 

I ravinen finns även gymstationer i form av dippstänger, knäböjsstock, armgång och 

stretchbänk för möjlighet till styrketräning. Se figur 5.9 för illustration av ravinens 

motionsspår och gymstationer. Stationerna är placerade i anslutning till gångarna men ändå 

separerade på egna ytor för att inte störa passerande besökare. 

 

 
Figur 5.9: Illustration över dippstång, ramper och klätterväxter i ravinen.  

5.2.4 Utsikt 

Tolv till tretton våningar och ungefär 52 meter ovanför marknivå erbjuds parkens besökare 

en fantastisk utsikt över staden. Upphöjda utkiksdäck och armerade gräsytor är planerade i 

parken. På däcken finns kikare för att förlänga synfältet och gräsytorna ger en informell plats 

för picknik eller en solstund för den som har med sig filt, se figur 5.10. 
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Figur 5.10: Illustration över utkiksplats och armerad gräsyta på Berget  

5.3 Tillgänglighet 

Fallstudiens park ska vara en plats tillgänglig för alla, det är därför viktigt att förslagets 

lösningar tar hänsyn till det. Det presenteras inte några speciallösningar för dem med 

särskilda behov, utan oavsett ålder eller eventuellt funktionshinder så ska alla delar av 

parken vara tillgängliga. 

5.3.1 Gångar och ramper 

Placeringen av gångar och mötesplatser styrs delvis av hur brunnar och inspektionsluckor 

placerats men också av funktioner. I våtmarken kan den som joggar ta trapporna medan den 

som är ute och promenerar kan välja de slingrande ramperna. På så vis kan funktionerna 

separeras och inte störa varandra, se figur 5.11.  Ravinen har rakare gångar enligt förhöjd 

standard och kan vara en bekvämare väg än den slingrande våtmarken för den som framför 

barnvagn eller är rullstolsbunden och vill ta sig upp till berget. 
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Figur 5.11: Illustration över ramper, sittmöbler och växter i våtmarken. 

För att en gång eller ramp ska kännas bekväm och naturlig finns det riktlinjer inom Svensk 

standard att följa för längd, bredd och lutning.  Ramperna i parken har en lutning på 1:12 

med en maximal längd på sex meter, med mellanliggande horisontella viloplan om två 

meter. [16]  

Vändmått för rullstol är 1,3 meter i grundläggande standard [16] och är minimibredd på 

parkens gångar. Denna minimibredd förekommer endast på ramperna i våtmarken för att 

maximera grönytan i denna zon. Resterande gångar och alla mötesplatser och vilplan har 

bredden 1,6 meter som är den bredd som krävs för två mötande rullstolar enligt höjd 

standard. [16]  Alla ramper ska ha handledare på minst en utav sidorna.  Sidan som väljs 

bestäms baserat på fallrisk. I våtmarken, se figur 5.11, placeras 900 millimeter höga 

handledaren på den sidan som vetter mot planteringsytan nedanför rampen eftersom en 

skyddande kant finns mot den övre. 

5.3.2 Trappor 

Trappor har vertikala sättsteg och horisontella plansteg, vid utformning finns det vissa 

vedertagna regler att följa för att det ska kännas naturligt och bekvämt att gå i trappan. 

Trappformeln följs [16] och sättstegen bestäms till 160 millimeter och planstegen till 310 

millimeter. Alla trappor har handledare på båda sidor som är 900 milimeter höga. 

 



  

20 
 

  



Dagvattenhantering och takpark för projektet PARK 1 
  Avvattningssystem och takuppbyggnad  

21 
 

6 Avvattningssystem och takuppbyggnad 
I detta kapitel undersöks förutsättningarna för att dimensionera takparkens 

avvattningssystem. De två olika systemtyperna fullflödesystem och självfallsystem utreds för 

att ge en översiktlig guidning i valet av slutligt system för fallstudien och vidare projektering 

utanför detta arbete. Slutligen presenteras de konstruktionslösningar för takavvattning som 

arbetet resulterat i. 

6.1 Dimensioneringsförutsättningar 

Avrinningen av dagvatten sker från ett grönt tak med vegetation och trägångar för en yta om 

ca 4400 kvadratmeter. Dimensionering utförs för att klara förhållanden vid 100-årsregn i 

Stockholm.  

Beräkning utförs enligt rationella metoden, formel 1.1 bilaga 1, där används 

avrinningskoefficient, regnintensitet och den avsedda ytans area för att beräkna den 

förväntade avrinningen. 

6.1.1 Avrinningskoefficient för takparken 

En hårdgjord yta har en avrinningskoefficient på 1,0 då allt dagvatten rinner av. En 

vegetationsyta beroende på jordtjocklek kan infiltrera och fördröja nästan all nederbörd. 

Planteringarna med sedum, gräs och örter har en avrinningskoefficient på 0,4 medan 

planteringarna med perenner, klätterväxter, buskar och träd har en avrinningskoefficient på 

0,1.  För att bestämma avrinningskoefficienten på parkens trägångar jämförs dessa med en 

hårdgjord yta med dränerande grusfogar, vars avrinningskoefficient är 0,7 [17]. Då 

trägångarna har mellanrum mellan plankorna och ett underliggande gruslager anses dessa 

ytor likvärdiga. 

Med hänsyn till den höga procenten vegetation på projektet PARK 1 där majoriteten av 

ytorna är sedum och djupare vegetation, har efter beräkning en sammanvägd koefficient på 

0,5 valts för takparken. Se beräkningar i tabell 1.1, bilaga 1.  

6.1.2 Beräkning av intensitet 

Det har förekommit flera formler för att beräkna nederbördens intensitet. Sedan 1979 fram 

till 2010 är det framförallt två forskare, Bengt Dahlström och Claes Hernebring, som tagit 

fram de olika metoderna som använts och sedan ifrågasatt och bearbetat varandras resultat. 

[18] 

Historik över regnintentisitetens revidering [18]: 

 Dahlström (1979) - Z-konceptet 

 Hernebring (2006) – Z -konceptet ifrågasätts 

 Dahlström (2006) – revidering av Z, alfa-beta konceptet 

 Hernebring (2008) – alfa-beta behöver justeras 

 Dahlström (2010) – molnfysikalisk revidering – Dahlströms formel 
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Av ren nyfikenhet utförs jämförelse mellan de resultat som fås fram med Dahlströms formel 

2010 och de äldre förkastade beräkningsmetoderna.  I den äldsta, Z-konceptet (formel 1.3, 

bilaga 1), används olika Z-värden beroende på ort. Alfa-beta (formel 1.4, bilaga 1) baseras på 

väderdata från 15 olika orter i Sverige och Dahlströms formel (formel 1.1, bilaga 1) är 

framtagen genom att fysikaliskt studera molnen. 

Z-konceptet 1979 ger ett dimensionerande flöde på 120 liter per sekund, Alfa-beta 2006 ger 

90 liter per sekund och Dahlströms formel 2010 ger 110 liter per sekund. Se beräkningar, 

bilaga 1. Intressant är att Dahlströms formel som är den nyaste ger ett värde som ligger 

emellan de två tidigare formlerna.  

Dahlströms formel finner stöd i hans omfattande rapport ”Regnintensitet – en molnfysikalisk 

betraktelse” som publicerades av Svenskt Vatten maj 2010.  

Fortsatt data kommer baseras på resultatet från beräkningen utförd med Dahlströms formel 

2010 och rationella metoden, då detta idag är konventionen vid liknande beräkningar. [18] 

Med slutledning av detta är det dimensionerande flödet 110 liter per sekund för fallstudiens 

takpark, som har en area av 4400 kvadratmeter, se beräkningar i bilaga 1. 

6.2 Olika avvattningssystem 

Tak med en lutning på lägre än fyra grader, så kallade flacka tak, avvattnas med takbrunnar 

placerade i takets lågpunkter och invändiga ledningar. Systemet kan utföras som ett 

självfallssystem eller ett fullflödessystem. [4] Oavsett vilket system som väljs måste också 

bräddningsbrunnar placeras ut, för att tillförse avvattningen vid stopp eller flöden som inte 

systemet är dimensionerat för. 

6.2.1 Självfallssystem 

Ett självfallsystem består av anslutningsledningar från varje brunn som löper samman i 

samlingsledningar och kopplar till en vertikal stam.  Byggnaden kan ha en eller flera stammar 

som i sin tur ansluter i en lutande horisontel samlingsledning som förbinds till det allmänna 

VA-nätet eller leder vattnet direkt till recipient. [4] 

Systemet kräver luftning som jämnar ut lufttrycket och lutning på de horisontella 

ledningarna för att fungera korrekt. [4] Lutning kan vara en nackdel då det gör att rören tar 

mer plats och blir svårare att anpassa till en huskonstruktion med dess funktioner. 

Rören i ett självfallssystem behöver inte vara anpassade för att klara tryck, men monteringen 

är viktig då strömningen i rören kan bli turbulent vid stora flöden. Turbulensen uppstår på 

grund av friktionen mot röret och den luft som finns i systemet. Luften står stilla medan 

vattnet strävar efter att falla och det uppstår rörelser. 

Ett exempel på självfallssystem är de klassiska stuprören, för att vidare kunna jämföra 

systemen ska i kapitel 6.3.1 undersökas hur ett sådant dimensioneras enligt råd och 

anvisningar till AMA HUS 08. 
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6.2.2 UV-system 

Fullflödessystem, eller UV-system som det också benämns, har helt vattenfyllda ledningar 

vid strömning och får som följd hög kapacitet.  

I UV-system utnyttjas speciella takbrunnar med luftlås för att upprätthålla hävertverkan i 

systemet, detta eftersom luft kan orsaka att vattenpelaren i röret brister. [4] 

På grund av trycket som bildas i systemet måste rören vara tryckklassade för minst 10 meter 

vattenpelare och testas innan det tas i bruk. Testet utförs genom att systemet fylls och 

vatten får stå i systemet i 10 minuter. Uppkommer inget läckage anses testet som lyckat 

[19].  

Eftersom UV-system inte släpper in luft kan mindre rördimensioner användas än i ett 

självfallssystem, i vilka luft tar upp 60-70% av stammens area. Som resultat kan därmed 

dimensionerna minskas till ungefär hälften för ett UV-system jämfört med ett 

självfallssystem för samma flöden. Allt för små dimensioner är dock inte att föredra på grund 

av risken för igensättning. En diameter på 40 till 50 millimeter rekomederas som minst för 

att avhjälpa problemet. [19] 

UV-system kan utföras med horisontella dragningar och visst bakfall kan vara okej tack vare 

hävertverkan. Horisontella dragningar upptar mindre plats och är ofta lättare att montera än 

de med lutning. [19] 

Brunnarna i ett UV-system är dyrare än de till ett självfallsystem. Kostanaden kan dock 

tillgodoräknas genom att systemet har mindre dimensioner, behov av färre brunnar och 

lättare montage. [19] 

6.3 Dimensionering av system 

Att utföra en dimensionering för hela systemet skulle kräva en korrekt plan för ledningarnas 

dragningar och tidskrävande handberäkningar eller otillgängliga beräkningsprogram.  

Efter jämförelser mellan olika diagram, tabeller och enklare handberäkningar har ändå en 

förenklad dimensionering utförts för brunnar och stammar. Detta för att ge vägledning i 

valet av det system som är bäst lämpat för fallstudien. 

Dimensioneringen för självfallssystemets brunnar utförs i enlighet med Allmänna råd och 

anvisningar (AMA) HUS 08 och stam enligt Europeisk Standard. 

Dimensioner för UV-systemets brunnar väljs i enlighet med Armatecs riktlinjer, diagram 1.1, 

Bilaga 1, och stammen beräknas under förenklade former med Bernoullis ekvation. Alla 

beräkningar redovisas utförligt i bilaga 1.  
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6.3.1 Självfallssystemets dimensioner 

Råd och anvisningar (RA) HUS 08 dimensionerar för ett flöde på 0,013 liter per sekund och 

kvadratmeter medan våra beräkningar ska vara anpassade till förhållandena vid ett 100-

årsregn. Areorna som en brunn förväntas klara av reduceras därför med motsvarande 

procentuell skillnad som skiljer flödena åt. 

Brunnarna får inte placeras längre isär än 20 meter. Som framgår av tabell 6.1 skulle det 

behövas mellan 29 och 108 brunnar beroende på inloppens dimension för att klara det 

dimensionerande flödet. 

Dimensioner baserade på area 
Dimension/brunn [mm] Antal brunnar [st] 

120 29 

111 38 

100 48 

90 69 

75 108 

Tabell 6.1: Baserad på tabell 1.2, bilaga 1 [20] 

PP och PEH rör kommer i vissa standarddimensioner upp till 300 millimeter. [4] Diagram 1.2, 

bilaga 1 baseras på en tabell för stående luftade samlingsledningar med rundade inlopp och 

kan uppskattas vara näst intill linjär upp till diametern 200 millimeter. Därför har en 

förlängning av grafen gjorts för att uppskatta ett värde även för större dimensioner. 

En stam på 300 millimeter i diameter härleds där utefter klara ett flöde på 38,2 liter per 

sekund. Det innebär att fallstudien PARK 1, med ett dimensionerande flöde på 110 liter per 

sekund, kräver tre stycken stammar av den typen. 

Då huset har fyra hörn kanske det i fallet självfallsystem är mer motiverat att placera 

stammarna i vartdera hörnet för att underlätta ledningsdragningen från brunn till stam. 

Detta skulle resultera i dimensionen 250 millimeter på stammarna, som klarar flöden upp till 

29,6 liter per sekund vardera. 

6.3.2 UV-systemets dimensioner 

UV-brunnar kommer generellt i två olika dimensioner, anpassade till 50 eller 75 millimeter 

ledning. Brunnarna ska placeras på 12 till 18 meters avstånd från varandra. [19] 

Armatec ger dimensionsriktlinjer både baserade på flöde och area, även här anpassas 

värdena på area efter 100-årsregn. 

Uträkningar baserade på brunnarnas maximala kapacitet ger 10 brunnar för dimensionen 50 

millimeter och 5 brunnar för dimensionen 75 millimeter, se tabellerna 1.4 och 1.5, bilaga 1. 

Att utnyttja brunnarnas fulla kapacitet förutsätter dock att en viss mängd stående vatten kan 

tillåtas i rändalarna vid ett 100-årsregn, mellan 50 och 63 millimeter. Detta är mer än de 

maximala 20 millimetrar AMA HUS 08 rekommenderar för tak. [19] För fallstudien kan inte 
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avståndet 12 till 18 meter mellan brunnarna uppnås på ett så lågt antal brunnar eftersom 

parken består av två nivåer, se brunnsplacering på ritning 2, bilaga 3.  

Genom att öka motståndet i brunnarna och sänka kapaciteten kan istället flera brunnar 

utnyttjas vilket minskar risken för stående vatten. [19] Efter korrigering fås värden enligt 

tabell 6.2 och 6.3 som ger mellan 38 och 51 millimeter stående vatten vid ett 100-årsregn 

och bättre möjligheter att klara avståndet mellan brunnarna. 

Dimensioner baserade på area 
Dimension/brunn [mm] Antal brunnar [st] 

50 17 

75 9 

Tabell 6.2: Dimensioner baserade på area, baserad på tabell 1.6, bilaga 1 

Dimensioner baserade på flöde 
Dimension/brunn [mm] Flöde [l/s] Antal brunnar [st] 

50 7 16 

75 13 9 

Tabell 6.3: Dimensioner baserade på flöde, baserad på tabell 1.7, bilaga 1 

För fallstudien där det dimensionerande flödet som nämnts är 110 liter per sekund 

uppskattas det räcka med en stam. Vissa antaganden görs för tryckförlusterna i ledningarna 

på den dimensionerande sträckan fram till stammen och beräkningarna ger dimensionen 

108 millimeter vilket motsvarar en hastighet på ungefär 10,5 meter per sekund. Närmsta 

standarddimension är 125 millimeter och skulle ge den lägre hastigheten 7,8 meter per 

sekund.  

För att kunna öka dimensionen krävs större tryckförluster än de som antagits i 

beräkningarna. Om friktions- och engångsförlusterna i ledningarna inte räcker till kan en 

brunn med motståndsbrickor väljas för att justera detta. 

6.4 Konstruktionslösningar 

För gröna tak är det viktigt att konstruktionen har en bra dränerings- och 

avvattningsfunktion samt att lagren mellan bärande konstruktion och fuktig jord utförs på 

ett sätt som försäkrar att fukt inte kan tränga igenom och orsaka skador.  

Det här kapitlet tar upp förslag på konstruktionslösningar anpassade för fallstudien, men de 

är i de flesta fall applicerbara även på andra gröna tak.  

6.4.1 Taksystem  

Takuppbyggnaden är konstruktionsmässigt planerad enligt Byggros gröna taksystem, så 

kallade diademtak, se figur 6.6. Systemet anpassas beroende på vilken växtlighet som önskas 

på taket. [21] Växter har olika behov av jorddjup, jorddjupet varierar därför i parkens fem 

olika zoner och är även punktvis större där ökat djup behövs för exempel större buskar och 
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träd. Sedumen klarar sig med 60 millimeter jord medan träden behöver närmare 1000 

millimeter. [16] 

 

 

- Växtlighet 

- Jordsubstrat 

- Filterduk 

- Dräneringsmatta 

- Skyddsgeotextil 

- rotresistent tätskikt 

 

Figur 6.6: Diademtakens uppbyggnad [21] 

Fyra olika tjocka takuppbyggnader väljs, växter med behov av tunnare jordsubstratlager 

byggs upp med Diadem 100 och 150 medan djupare vegetation kräver diadem 350 och 750. 

Skillnaden mellan taksystemen är de olika tjocklekarna för jordsubstrat samt de olika 

reservoarkapaciteterna för dräneringsmattan, se tabell 2.15, bilaga 2. [22] All nederbörd som 

inte ryms i plattan släpps igenom och rinner via ränndalar till brunn, bevattningsmagasin 

eller parkens lägre nivåer. 

För att skydda underliggande konstruktion från rötter läggs ett vattentätt och rotresistent 

membran ovanpå ränndalen. En skyddsgeotextil fungerar som ett skydd mellan tätskiktet 

och den ovanpåliggande dräneringsmattan. Filterduken har god genomsläpplighet för vatten 

och separerar jordsubstratet från dräneringsmattan. [22] 

6.4.2 Ränndalar och bevattningsmagasin 

Under taksystemet och ovanpå den bärande konstruktionen planeras ränndalar utav 

foamglas med dränerande lecakulor för att leda vattnet mot avvattningssystemets brunnar. 

Vattnet tvingas då till de punkter som önskas och det blir lättare att kontrollera 

vattenansamlingar och flöden än vid en platt lösning där brunnarna placeras i de naturliga 

lågpunkterna. Boverkets byggregler anger att marken vid en byggnad bör luta minst 2,9 

grader på en sträcka om tre meter bort från huset. Samma regel bör därför följas vid 

konstruktion av ränndalar i markens underbyggnad.  

6:5321 Markavvattning  
För att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska marken invid denna ges en  
lutning för avrinning av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling  
och avledning av dagvattnet, såvida byggnaden inte är utformad för att klara  
vattentryck.  

Allmänt råd  
Markytan invid byggnaden bör luta från byggnaden med en lutning om  
1:20 inom 3 meters avstånd. Om en sådan lutning inte går att 
åstadkomma bör ett avskärande dike finnas.  

Ur Boverkets byggregler 19 Kap 6 [23] 
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Där en längd på minst tre meter inte går att uppnå ökas vinkeln så pass att krönet har 

samma höjd som på de övriga kullarna, dvs. 260 millimeter. Detta är därför viktigt att ta 

hänsyn till för ränndalar som placeras i anslutning till uppstickande konstruktionsdelar som 

schakt etc. Förslag till fallstudiens ränndalar illustreras i figur 6.1. 

Figur 6.1: Förslag till ränndalskonstruktion, brunns- och magasinplacering för fallstudien enligt ett 

brunnsavstånd på 18 meter. Skala 1:800. För skala 1:200 se ritning 5, bilaga 3  

Även projektet Emporia använder sig av en vinkel på ca tre grader och en lutande längd från 

krön på tre till fem meter. Här används som nämnt ett UV-system och ingen lutning i själva 

rännan är därför nödvändig. För att skapa krönen har foamglas sågats till önskad form och 

placerats ovanpå bjälklaget. Foamglas är utöver lättformat också vattentätt, 

brandbeständigt, isolerande och miljövänligt. [24]  

Det är för arbetets konstruktionslösningar önskvärt att leda vatten från fältet ner i 

våtmarken och ravinen där bevattningsbehovet är större, snarare än att leda det direkt till 

brunnar. Rännorna är därför orienterade i dessa ritningar mot en uppsamlande ränna där 

öppningar i väggen leder vattnet ut på väggens utsida ner i planteringar bestående av 

klätterväxter, se figur 6.1 och figur 6.2. 



Dagvattenhantering och takpark för projektet PARK 1 
  Avvattningssystem och takuppbyggnad  

28 
 

 
Figur 6.2: Illustration över ränna med öppningar mot Våtmarken och Ravinen. Skala 1:30. För skala 

1:10 se ritning 4, bilaga 3. 

Våtmarkens och Ravinens rännor har fått utformningen som en vattentrappa, där krön bort 

från konstruktionen leder vattnet ner i rännorna som alla innehåller någon form av 

lösningförslag som tar hand om vattnet. Utvalda rännor har 200 millimeter djupa 

bevattningsmagasin av plast, om magasinen blir fulla rinner vattnet vidare till den lägre 

rännan där det finns en brunn som leder vattnet ner till WC-magasinering, se figur 6.3. 

 
Figur 6.3: Trappfunktion i Ravinen för rännor med magasin, pump, brunn, inspektionsboxar och 

inspektionslucka. Skala 1:60. För skala 1:20 se ritning 4, bilaga 3. 

I skogsbrynet och berget är ränndalarna placerade längsgående området. Även dessa zoner 

är försedda med bevattningsmagasin som i detta fall är 100 millimeter djupa. Dessa magasin 

är nedsänkningar i ränndalen och när dem blir fulla svämmar dem över till ränndalarnas 

brunnsnivå.   

Totalt lagras 17 kubikmeter dagvatten i magasinen som kommer att användas till bevattning 

via ett droppbevattningssystem. Fördelen med att lagra denna mängd på taket är att 

lägesenergin behålls och ingen pump behövs för att pumpa vattnet från det större 

magasinet tillbaka till taket.  Inspektionsboxarna, som finns vid varje brunn och 

droppbevattningspump, är placerade under en lucka i trägången för lätt åtkomst, se figur 

6.4. 
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Figur 6.4: Illustration av brunn i Skogsbrynet med inspektionsbox och lucka. Skala 1:30. För skala 1:10 

se ritning 4, bilaga 3. 

6.4.3 Brunnsplacering 

För brunnsplaceringen i ritning 2, bilaga 3, är det främst brunnsavstånden som är styrande 

och 18 meter används som maximalt avstånd i ränndal till närmsta brunn. Detta leder på 

grund av takets två nivåer, uppstickande konstruktioner och dess speciella form till att 29 

brunnar placeras ut i ränndalarnas korsningar. Även två bräddningsbrunnar placeras 

nedanför ravinen och våtmarken där det som följd av zonernas lutning kan finnas risk för 

vattenansamling.  

29 brunnar är ett antal som fungerar både för självfallsystem med 120 millimeter rör eller för 

UV-systemets båda dimensioner. Fördelen med ett UV-system är då att det endast skulle 

behövas en stam ner till magasin och att ränndalarna och ledningarna under bjälklaget kan 

vara helt horisontella. 

Som framgår i avsnitt 6.3.2 är 29 brunnar mer än tillräckligt för att tillgodose avvattningen 

med ett UV-system.  

Diagram 1.1, Bilaga 1, informerar om att det vid ett 100-årsregn ger 20 millimeter stående 

vatten i ränndalarna om varje brunn avvattnar 157 kvadratmeter. Då väcks ju genast frågan 

om det vid normal nederbörd kommer uppstå någon avrinning av dagvattnet från fältet till 
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de lägre nivåerna som arbetets gestaltningsförslag och framtagna konstruktionslösningar 

önskat. 

För att gå djupare in på vilka brunnar som skulle kunna planeras bort på fältet måste 

ytterligare analyser göras. Tänkbara lösningar skulle exempelvis kunna vara att planera för 

brantare och längre krön mot ränndalarna uppe på fältet eller förse några utav brunnarna 

med bräddningskant. Detta måste då givetvis planeras i samråd med en expert eftersom det 

frångår de rekommendationer som följts i det här arbetet. 

Kanske skulle resultatet se ut liknande figur 6.5, här utnyttjas istället 21 brunnar och tre 

bräddningsbrunnar. Krönen på fältet har fått längre lutande sträckor och vattnet leds mot 

ravinen och våtmarken i större utsträckning än i förslaget med 29 brunnar. 

 
Figur 6.5: Större krön leder mer vatten från fältet till Ravinen och Våtmarken. Skala 1:800

 

  



Dagvattenhantering och takpark för projektet PARK 1 
Dagvattenhantering 

31 
 

7 Dagvattenhantering 
Vilka vattenmängder kan förväntas på en månad? I förgående kapitel beräknades ett 

dimensionerande flöde som måste kunna hanteras i fallstudiens avvattningssystem.  Det är 

det största flödet som kan antas inträffa en gång på 100 år och ger därför en missvisande 

bild av vilka mängder som kan förväntas under en normal nederbördsperiod. 

Det här avsnittet strävar efter att ge en bild av hur stora vattenmängder som är sannolikt att 

vänta och hur mycket av fallstudiens dagvatten som tas omhand genom LOD och hur mycket 

som kan utnyttjas till LUD.  

7.1 Nederbörd 

Vad händer med nederbörden efter att den landat på det gröna taket? Olika ytor har olika 

beskaffenhet och vattnet kommer bete sig olika beroende på vart det hamnar.  

Lagring sker i vegetation, interception, samt genom lagring av markvatten i jorden. 

Avdunstning av det lagrade vattnet förekommer och delas upp i evaporation och 

transpiration. Evaporation är avdunstning, från mark, våta växter, öppna vattenytor, snö och 

is, medan transpiration är avdunstning genom växters andning från rötterna till bladens 

klyvöppningar. [25] Se illustration i figur 7.1. 

Överskottet rinner ner till grundvattnet, eller hos ett grönt tak, transorteras vidare till ett 

magasin eller ut i VA-nätet. [25] Detta överskottsflöde beräknas även i detta kapitel med 

hjälp av avrinningskoefficienten för ytan.  

 
Figur 7.1: En del av vattnets kretslopp. Egen illustration 
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När temperaturen är kring eller under noll så stannar nederbörden på markytan i form av ett 

snötäcke och det kommer då inte förekomma någon tillrinning i systemet.  När 

temperaturen stiger smälter snön och flödet startar i systemet.  

Ett medelvärde för nederbördsmängder bestäms för Stockholm baserat på väderstatistik 

från SMHI för åren 2004 till 2013. Analys görs över hur mängden dagvatten kan förväntas 

variera i parken över året, se diagram 7.1. 

 
Diagram 7.1: Förväntad nederbörd enligt tabell 2.13, bilaga 2. 

Genom att titta på statistik från de olika månadernas temperaturer antas att marken är fryst 

januari till mars och att snötäcket smälter i april. Äldre statistik från SMHI (perioden 1961-

1990) visar att december till och med februari har en medeltemperatur under noll grader. 

Nyare statistik visar istället att januari till och med mars har en medeltemperatur under noll 

grader och vi väljer då att titta på den senare statistiken. [26]  

Att ha i åtanke är att den totala mängden nederbörd som faller under dessa månader 

påverkas av en rad olika faktorer medan den ligger som snö. Temperaturen kan tillfälligt 

stiga en solig vinterdag med avrinning och avdunstning som följd, medan vind för bort flyktig 

pudersnö från taket när det är kallt. Fallstudien är dessutom lokaliserad i stadsmiljö och 

taket utsätts för värme inifrån vilket tros frambringa viss avsmältning både längre in på 

vintern och tidigare på våren än för en markyta. Månaderna januari till aprils totala 

nederbörder presenteras sammanslagna i kommande beräkningar då nämnda faktorer är 

svåra att ta hänsyn till och förutse. 

7.2 Parkens vattenbehov 

Parkens bevattningssäsong sträcker sig från mitten på april till och med augusti. Under 

etableringsperioden kommer parken ha ett större behov av vatten än när vegetationen 

ordentligt slagigt rot. [27]  Tabellerna visar på siffror från och med att parken kan anses 

etablerad.  
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I parken återfinns ett flertal olika typer av växtlighet med varierande bevattningsbehov, 

bland annat sedum, träd, buskar, perenner och klätterväxter. Reservoarerna i 

dräneringsmattan som presenteras i avsnitt 6.4.1  fylls under nederbörd och vattnet sugs 

upp som bevattning i form av markvatten när marken senare blir torrare.  

Sedum har under etableringsperioden ett bevattningsbehov på 20 millimeter per vecka, 

därefter krävs ingen extra bevattning annat än under långa torrperioder. [22] Denna del av 

taket är torktålig och har i konstruktionen en egen vattenreservoar om 11.8 liter vatten per 

kvadratmeter. 

Träd ska under etableringsperioden hållas ständigt fuktiga, efterföljande säsonger vattnas 

träden vid behov. I detta arbete antas att trädens vattenbehov tillgodoses genom normal 

nederbörd och reservoarmattans 17,7 liter per kvadratmeter. [27] 

Buskar behöver 40 millimeter bevattning på 14 dagar, eller i detta arbete 80 millimeter 

bevattning per månad. Här finns en vattenreservoar i dräneringsplattan om 13,4 liter per 

kvadratmeter. [27] 

Perenner och klätterväxter har ett behov på 20 millimeter per vecka och för att hålla jorden 

fuktig så bevattnas dessa ytor. Det sker genom droppbevattning med dagvatten som rinner 

av från de högre nivåerna och samlas i dränerande diken på parkens lägre nivå. [27]   

Parken behöver då nederbördsmängden understiger behovet extra bevattning, bevattning 

ska då utföras för att täcka denna mellanskillnad. Parkens bevattningsbehov i förhållande till 

den förväntade nederbörden varje månad visas i diagram 7.2. 

 
Diagram 7.2: Vattenbehov för buskar, perenner och klätterväxter är 80 mm/mån från mitten av april 

t.o.m. augusti. Baserad på siffror i tabell 2.14 och 2.16, bilaga 2. 
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7.3 Fördelning av vatten 

LUD för allt dagvatten planeras i fallstudien och därför ska dagvattnet inte ledas ut i VA-

nätet. Dagvattnet som genom LOD inte tas upp av parken ska i första hand gå till magasin på 

taket som sparas till bevattning. Störst är bevattningsbehovet i maj och uppgår till en mängd 

på 17 kubikmeter, se tabell 2.16, bilaga 2. Därför ska motsvarande mängd dagvatten vara 

möjligt att magasinera på taket. Konstruktionslösningarna som tas upp i kapitel 6 hjälper till 

att uppnå detta.  

 
Diagram 7.3: Volym dagvatten till de två olika magasinen. Baserad på tabell 2:18, bilaga 2 

Den större mängden är den som behöver lagras för WC spolning, se diagram 7.3. Under april 

månad när smältvattnet rinner ner kan det förväntas mängder på upp till 233 kubikmeter 

vilket motsvarar en vikt på 233 ton och magasinet bör därför placeras i markplan, eller 

nedgrävt under huset. Detta eftersom en sådan stor vikt ställer höga krav på konstruktionen 

och en eventuell läcka skulle spridas i större delar av huset om magasinet placerades högre 

upp. 

Totalt under året leds 1074 kubik ner i magasinet och vidare till WC-spolning, det motsvarar 

alltså den mängd färskvatten som fallstudien sparar under ett år. 

Normalflöde till en WC-stol är 0,1 liter per sekund enligt Boverkets byggregler och den 

europeiska standarden SS-EN 806–3:2006. [4] Då antalet WC-stolar i byggnaden är 128 

stycken fås ett totalt normalflöde på 12,8 liter per sekund. Enligt beräkningar i bilaga 1 är det 

totala sannolika flödet 690 kubikmeter per månad. Det motsvarar tre stycken spolningar per 

person och dag baserat på att en spolning drar fyra liter och att 15 personer delar på en  

WC-stol. 

När det sannolika flödet till WC-stolar och tillgänglig vattenvolym är känt kan försörjningen 

av WC ses över. Diagram 7.4 visar hur många procent utav det sannolika flödet som kan 

försörjas av dagvatten.  
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Diagram 7.4: Baserad på tabell 2.18, bilaga 2 

I avsnitt 7.1 togs en rad olika faktorer upp som påverkar vinterns nederbörd och som följd 

mängden smältvatten i april. På grund av den osäkerhet som omgärdar smältvattnet i april 

gällande blåst, avdunstning och tidigare avsmältning granskas istället augusti månad som 

den nederbördsrikaste månaden. 

Dagvattnet räcker i augusti till cirka 25 % av fallstudiens sannolika WC-spolning. Det 

motsvarar 32 stycken WC-stolar och för fallstudien byggnadens fyra nedersta plan. Det kan 

därför vara ekonomiskt motiverat att överväga att enbart bygga ut det extra systemet för 

spolning till dessa plan och låta resterande våningar spola med endast färskvatten. 

Det kommer bli tvunget att ha dubbla system där dagvattenspolning ska utnyttjas eftersom 

det vattnet inte lämpar sig till dricksvatten och därför måste färskvatten dras fram till 

handfat i vilket fall. Ledningarna som går till de berörda WC-stolarna måste också ha 

möjlighet att blanda in färskvatten om magasinet står tomt. Det kan lösas med hjälp av en 

styrventil som reglerar flödet från magasinet med hänseende på dess vattennivå, se 

principskiss i figur 7.2. 
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Figur 7.2: Principskiss för magasin, egen illustration 

Hela dagvattenmängden kommer säkerligen inte vid ett och samma dygn och WC-stolarnas 

sannolika förbrukning är i form av ett konstant flöde under månaden. Som resultat behöver 

magasinet inte rymma månadens totala nederbörd.  

Augusti har i medeltal 15 nederbördsdagar, se tabell 2.8, bilaga 2, vilket betyder att den 

totala nederbörden kommer delas upp på 15 tillfällen. Värsta fallet är då om dessa 15 dagar 

kommer i rak följd med ett nederbördsmedelvärde på 11,4 kubik per dag. Det sannolika 

flödet till 25 procent av fallstudiens WC-stolar är hälften så stort per dag och som följd 

behöver magasinet bara ha en kapacitet för månadens halva nederbörd. 

För att jämföra med ett mer gynnsamt fall kan nämnas att om det regnar varannan dag i 

augusti med nederbördsmedelvärdet 11.4, skulle detta innebära att flödet av dagvatten 

motsvarar förbrukningen. Magasinets kapacitet skulle därför endast behöva motsvara ett 

dygns nederbörd. 

Ett magasin av storleksordningen som är lämpligt för de sannolika flödena har inte tillräcklig 

kapacitet vid ett 100-årsregn eller om byggnaden skulle tas ur bruk en längre tid. Bräddning 

på magasinet till VA-nät måste utföras för att försäkra avvattningen under alla 

omständigheter, se principskiss i figur 7.2. 
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8 Diskussion 
Rationella metoden och användandet av de olika avrinningskoefficienterna är en generell 

metod. Arean är den parameter som är omöjlig att tolka annorlunda, den är vad den är 

uppmätt till. Intensitetsberäkningarna har reviderats ett flertal gånger sedan 1979 och kan 

kommas att göra det igen sedan Dahlströms formel, vilket då kan komma att förändra 

utgången av arbetets dimensionering. Parkens avrinningskoefficient är inte den samma 

under hela året och kommer också att förändras över tid. Markdukar kommer sättas igen 

och få sämre genomsläpplighet, vegetationen kommer bli tätare, bytas ut och bete sig olika 

beroende på årstid. Dessa faktorer påverkar avrinningskoefficientens pålitlighet. 

Angående fallstudiens dimensionerande flöde, vilket är närmare dubbelt så stort som om 

dimensioneringen hade utförts utefter RA 08, kan slutsatsen dras att trots osäkerheten i 

beräkningarna kommer avvattningssystemet kunna hantera det mesta i nederbördsväg. 

Parkens avrinningskoefficient för de gröna ytorna grundas på resultat från tester utförda av 

AgroTech på uppdrag av Byggros.  Tre kvadratmeter sedummatta vattenmättas och ett dygn 

senare avvattnas den till fältkapacitet innan mätningarna utförs. Under kontrollerade 

förhållanden utsätts mattan för ett simulerat regn och genom att mäta sedummattans 

viktökning och avrinningens vikt bestäms till sist avrinningskoefficienten. [28] Samantaget 

anses AgroTechs resultat vara trovärdiga, dem är utförda under skandinaviska förhållanden 

genom ett samarbete mellan två företag som bedöms som trovärdiga och oberoende av 

varandra. 

Trägångarnas koefficient grundas på ett antagande att de kan liknas vid stenplattor med 

grusfogar. Detta antagande bygger på att det även på trägångarna rinner av en viss mängd 

från ytan och att resten tas upp av fogarna och blir markvatten eller grundvatten. 

Förutsättningarna för trägångarna är annorlunda. Istället för att rinna ned till grundvatten 

rinner detta dagvatten till det underliggande gruset och vidare till avvattningssystemet. 

Därför är det rimligt att ifrågasätta om inte en hårdbelagd yta med underliggande dränering 

på ett tak borde ha högre avrinningskoefficient än den liknande ytan på mark.  

Detta påverkar dock inte beräkningarna mycket då dessa ytor endast täcker 23 procent utav 

takytan. För beräkningar gjorda med en avrinningskoefficient på 0,8 istället för 0,7 blir den 

sammansvägda avrinningskoefficienten 0,02 högre och det dimensionerande flödet ökas 

med 5 liter per sekund. För beräkning gjorda med 0,9 blir den sammanvägda 

avrinningskoefficienten 0.05 högre och det dimensionerande flödet ökas med 10 liter per 

sekund. Det dimensionerande flödet skulle inte påverka byggnadens antal brunnar då dessa 

redan är överdimensionerande. Magasinmängden för WC-spolning blir 8 respektive 17 

kubikmeter mer vilket skulle resultera i att 2 respektive 3 fler WC-stolar skulle kunna 

försörjas. 
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De sannolika nederbördsmängderna i rapporten grundar sig på kvantitativ analys av 120 

dokument med väderstatiskt för åren 2004-2013. Vanligtvis utförs liknande analyser på en 

30-årsperiod, idag används statistik över åren 1961-1990. I detta arbete har istället de nyare 

data valts för att få värden som bättre stämmer överens med vad som kan förväntas de 

kommande åren. Eftersom trenden är en ökande nederbörd för varje år [29] kan värdena 

från den gamla perioden ge ett missvisande resultat.  

Det är möjligt att en tioårsperiod inte innehar tillräcklig spridning i nederbörd jämfört med 

en 30-årsperiod och med hänsyn till detta hade det varit bättre att analysera perioden 1984-

2013. Världen som skiljer sig från mängden ger större påverkan på det framräknade 

medelvärdet då tio år granskas istället för 30. För att granska 30 år hade 360 tabeller behövt 

behandlas, vilket då medelvärden innehåller en osäkerhet i sig inte ansågs motiverat. Det 

värde som används som dimensionerande, medelvärdet för tio olika års augusti, är högre än 

95,5 procent av de 110 behandlade nederbördmängderna hos övriga månader. Detta bevisar 

att den beräknade magasinmängden för WC-spolning bör vara tillräckligt stor för att 

jämföras med årets största månadsnederbördsmängd. 
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9 Slutsats 
Det här arbetet har visat att det är fullt möjligt att införa LOD och LUD åtgärder för 

fallstudien och som resultat hantera allt sannolikt dagvatten lokalt. 

Den årliga avrinningen från ytan innan byggnationen har varit ett tillskott till VA-nätet på ca 

2500 kubikmeter dagvatten. Eller för augusti, den månad med sannolikt störst nederbörd en 

total mängd på 380 kubikmeter. 

Om fallstudien skulle utföras med ett helt hårdlagt tak skulle 380 kubikmeter vatten räcka till 

att försörja 55 procent av byggnadens sannolika WC-spolning under augusti månad. Som 

framgår är det även utan en park klart möjligt för fallstudien att uppnå noll tillförsel till VA-

nätet genom LUD och samtidigt också förminska husets färskvattenförbrukning. 

Däremot med hänsyn till stadens miljöaspekter som luftkvalitet, vattendragens välmående 

och biologiskmångfald är en takpark ändå den lösning som ger mest tillbaka. Både till miljön 

och människornas välmående och hälsa. Avrinningsytan för arbetets fallstudie med takpark 

försörjer 25 procent av byggnadens sannolika WC-spolning, har ingen tillrinning till VA-nätet 

och sparar årligen 1074 kubikmeter färskvatten.  

Takparker behövs i staden, om Stockholm ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt måste 

de ytor som tas i anspråk ersättas. Genom att införa offentliga parker skapas en ny typ av 

urbanisering, en typ som bidrar till invånarnas rekreation och en välmående, fungerande 

stad. 
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10 Fortsatta studier 
För att vidare kunna utveckla det här arbetet skulle dimensioneringen kunna utföras för det 

faktiska systemet när typ valts och ledningsdragningar planerats. Efter att systemet tagits i 

bruk kan flödesmängder mätas och jämföras mot rapportens resultat. För bevattning kan det 

undersökas om de beräknade vattenmagasinen räcker till att täcka bevattningen och för WC-

spolning för att se om den verkliga mängd som utnyttjas är rimligt förutsedd. 

Parkens besökare och de arbetande i byggnaden kan tillfrågas om att delta i en kvalitativ 

undersökning i form av enkäter och/eller intervjuer för utvärdera parkens utseende och 

funktioner.  

Kostnader skulle kunna jämföras mer ingående. I jämförelsen mellan självfallssystem och 

UV-system kan kostnaden införas som en parameter. Återbetalningstiden för införandet av 

det extra systemet för WC-spolning kan analyseras och ställas mot den insparade kostnaden 

för färskvatten och dagvattenavgift.  
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11 Begrepp och förkortningar 
A 

Avrinningskoefficient – Koefficient som tar hänsyn till hur stor andel av området som 

genererar avrinning. 

B 

Biologisk mångfald – Variationsrikedom av ekosystem och variationer inom och mellan arter 

av levande organismer.  

BREEAM – Miljöklassningssystem skapat av Building Research Establishment i Storbritannien 

i början av 1990-talet. Systemet bygger på över 100 punkter inom områdena: 

energi, styrning, markanvändning, vattenförbrukning, inomhusmiljö, transporter, 

avfall, föroreningar och byggmaterial. 

Bräddavlopp – Upphöjt brunnsinlopp eller brunn med upphöjd kant som vars funktion är att 

skydda byggnaden och transportera bort vatten vid onormalt stora flöden. 

Bräddavloppet är fristående från övriga systemet och leder ofta vattnet 

direkt ut på gatan eller ner i dagvattenbrunn. 

D 

Dagvatten – Avrunnet regn-, spol- och smältvatten från tak, gator och andra hårdgjorda ytor. 

Droppbevattning – Bevattningsmetod där vatten pumpas i ledningar och droppas genom hål 

eller munnstycken, antingen på jordytan eller i jorden vid plantornas 

rötter. 

Dränering – bortledning av vatten från en plats eller konstruktion, dränerande material har 

hög genomsläpplighet och binder inte vätska. 

H 

Hävertprincipen - Häverteffekten innebär att det skapas sug i ledningarna som uppstår 

genom gravitationskraftens verkan på vattnet och de hydrostatiska tryck 

som uppstår. Det är enbart skillnaden i höjd mellan brunn och vattnets fria 

yta i magasinet som avgör. 

I 

Infiltration – Processen där nederbördsvatten tränger ner i jorden och inte rinner bort på 

ytan. 

K 

Klyvöppning – Porer på växternas blad som sköter växtens andning, utbyte med gaser till och 

från den omgivande luften. 
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L 

Lecakulor – Dränerande kulor av expanderad lättviktsklinker, har även en isolerande 

funktion. 

LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten, ex. gröna tak. 

LUD – Lokalt utnyttjande av dagvatten, ex. bevattning. 

P 

PEH – polyetenplast med hög densitet 

PP – Polypropenplast 

R 

Recipient – Mottagare av dagvatten, ex. sjö eller vattendrag. 

Rändalar – Konstgjorda dalar med lutning och rännor som skapar lågpunkter och leder 

vattnet mot brunnar för takavvattning. 

S 

Sedum – Ett växtsläkte som tillhör familjen fetbladsväxter och har god förmåga att lagra 

vatten. 

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Spillvatten – Förorenat konsumtionsvatten från bl.a. Bostäder och kontor. 

T 

Transpiration – Processen där vattenånga avges via hudvävnaden eller klyvöppningarna på 

vegetationens blad. 

U 

UV-system – UV står för Umpi Virtaus som på finska betyder sluten strömning. 

V 

VA-nät – Vatten- och avloppsledningsnätverket för spillvatten och/eller dagvatten 

# 

100-årsregn – Högsta värde för nederbörd på orten med en återkomsttid på 100 år 
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Bilaga 1 – Beräkningar  

Dimensionerande flöde 

Dimensionerandeflöde beräknas med rationella metoden, formel 1.1. 

qdim= A⋅ φ⋅ i (t r)            (1.1)

  

qdim är det dimensionerande flödet [l/s] 

A är avrinningsområdets area [ha] 

φ är avrinningskoefficienten [-] 

i är den dimensionerade nederbördsintensiteten [l/s•ha] 

Avrinningskoefficient och area är känt sedan tidigare, 0.5 respektive 4400 m2. Intensiteten 

bestäms med Dahlströms formel 2010 [18], formel 1.2. 

qdim = A* ϕ*i(tr) = 110 l/s 

Avrinningskoefficient 

Beräkning av avrinningskoefficient 
Typ av yta Avrinningskoefficient Area [m2] 

Glastak 1,0 670 (15 %) 

Trägångar 0,7 1000 (23 %) 

Sedum, gräs, örter 0,4 2080 (47 %) 

Träd, buskar, perenner, 
klätterväxter, ormbunkar 

0,1 650 (15 %) 

Sammanvägd avrinningskoefficient: 0,5 

Tabell 1.1: Avrinningskoefficienten räknas ut genom att se på de olika ytornas area och specifika 

avrinningskoefficient och sedan få fram en sammanvägd koefficient.  

Intensitet 

Beräkning med Dahlströms formel, formel 1.2 

      √ 
 

 
    

  
                         (1.2) 

  är den dimensionerade nederbördsintensiteten [l/s·ha] 

Å är årterkomsttid i månader 

VR  är regnvarighet i minuter  

Återkomstid för ett 100-årsregn är 1200 månader och varigheten har bestämts till 10 min, 

detta ger en intensitet på 490 l/s. 

      √    
 

 
    

          = 490 l/s ha 

Dahlströmsformel med insättning i rationella metoden ger ett qdim=110 l/s 
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Beräkning av intensiteten enligt z-metoden görs genom formel 1.3 

       (     
     

 

 )   (     
    

   
)       (

 

        

 

        
⁄ )  

 

  

     
 ))           (1.3) 

  är den dimensionerade nederbördsintensiteten [l/s·ha] 

Å är återkomsttid i månader 

VR  är regnvarighet i minuter  

Z är en ortsspecifik konstant 

Återkomstid sätts även här till 1200 månader och varaktighet till 10 min. Z för Stockholm är 

18 och detta ger en intensitet på 540 l/s. 

Z-metoden med insättning i rationella metoden ger ett qdim=120 l/s 

Beräkning av intensiteten enligt ”Alfa-beta” görs genom formel 1.4 

   
 

    
                     (1.4) 

  är den dimensionerade nederbördsintensiteten [l/s·ha] 

VR  är regnvarighet i minuter  

Varagtigheten 10 min och återkomstiden 100 år ger konstanterna a = 10169, b = 13.5 och c = 

15.8 (Siffror hämtade från P104) [18]. 

Insättning i formel 2.4 ger intensiteten 450 l/s. 

Intensitet från ”Alfa-beta”  med insättning i rationella metoden ger ett qdim=90 l/s. 

Avvattningssystemets dimensioner  

Diagram 1.1: [19] Armatecs diagram över flöde, avvattningsarea och ståendevatten 
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Areor reduceras till 51 % av vad RA säger med hänsyn till dimensionerande flöde. 
AMA HUS 08 dimensionerar för 56,29 l/s på vårt tak (0,013l/s m2) och detta arbete för 110 
l/s, därför blir arean reducerad med (56,29/110=0,51=) 51 % 

Självfallssystem, dimensioner baserade på area 
Takarea [m2] Dimension brunn Avvattningsarea/Brunn Antal brunnar 

4400 

120 0,51*300= 153 28,8 

111 0,51*230= 117,3 37,5 

100 0,51*180= 91,8 47,9 

90 0,51*125= 63,75 69 

75 0,51*80= 40,8 107,8 

Tabell 1.2: Baserad på tabell hämtad ur RA HUS 08 [20] 

Avstånd mellan brunnar max: 20m 

 
Tabell 1.3: [4] Dimensioner för luftade stående samlingsledningar och anslutande 

luftledningsledningar enligt europeisk standard. 

 
Diagram 1.2: baserad på tabell 1.3 och förlängd till dimension DN 300 

Beräkningarna utgår från diagram 1.1 och areorna minskas sedan till 51 % 
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UV-System, dimensioner baserade på area 

Takarea  

[m2] 

Dimension brunn 

 [mm] 

Avvattningsarea/Brunn  

[m2] 

Antal brunnar 

[st] 

4400 
50 0,51*900= 459 9,6 

75 0,51*1800= 918 4,8 

 Tabell 1.4: UV-systemets brunnar baserat på area enligt Armatecs riktlinjer 

Genom avläsning ur diagram 1.1 ges arean 900 kvadratmeter som maximal avvattnings area för 50 
millimetersbrunn och 1800 kvadratmeter för 75 millimeters brunn, areorna anpassas till 100-årsregn 
och takarean divideras för att ge antalet. Detta Förutsätter att det kan tillåtas stående vatten i 
rändalarna vid ett 100-årsregn på: 

50mm för diametern 50mm (avläst i punkten 900m2 möter 50mm) 

63mm för diametern 75mm (avläst i punkten 1800m2 möter 63mm) 

UV-System, dimensioner baserade på flöde 

Dimension brunn [mm] Flöde [l/S] Qdim [l/S] Antal [st] 

50 12 
110 

9,2 

75 24 4,6 

Tabell 1.5: UV-systemets brunnar baserat på flödeenligt Armatecs riktlinjer 

Genom avläsning i diagram 1.1 ges maximala avvattningsflöden på 12 l/s för diametern 50mm och 24 

l/s för diametern 75mm, det dimensionerande flödet divideras sedan med brunnarnas kapacitet. 

UV-System, dimensioner baserade på area 
Takarea  

[m2] 
Dimension brunn 

[mm] 
Avvattningsarea/Brunn 

[m2] 
Antal brunnar 

[st]  

4400 
50 0,51*530=270,3 16,3 

75 0,51*1000= 510 8,6 

Tabell 1.6: UV-systemets brunnar baserat på area enligt armatecs riktlinjer för lägre nivå stående 

vatten. 

Lägre kapacitet väljs på brunnarna för att öka antalet och minska mängden stående vatten. 

38mm för 50mm 

51mm för 75mm 

UV-System, dimensioner baserade på flöde 

Dimension brunn [mm] Flöde [l/S] Qdim [l/S] Antal [st] 

50 7 
110 

15,7 

75 13 8,5 

Tabell 1.7: UV-systemets brunnar baserat på flöde enligt Armatecs riktlinjer för lägre nivå stående 

vatten. 
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Förutsättningen för att utföra beräkningarna av UV-systemets stam var att få en uppfattning 

av vad som skulle vara rimligt. Tabellen nedan visar på dimensioner för ledningar med högre 

K-värde än för plast men gav en bra utgångspunkt för fortsatta beräkningar.  

 
Diagram 1.3: Friktionsförlust i rörledningar. [30] 

Baserat på diagrammet antogs en diameter på 200mm som utgångspunkt för beräkning av 

Reynolds tal, formel 1.5. [30] Flödeshastigheten ersattes med q/A eftersom c=q/A och 

vattnets temperatur bestämdes till 15˚C. 

   
   

 
                    (1.5) 

c = flödes hastighet m/s 

d = ledningens diameter m 

v = Kinematisk viskositet 

Re: 1,89 * 10-6 

Ger ur diagram friktionstalet f = 0,0104 för glatt rör. 

Antaganden nedan baseras på mätningar i plan och den uppbyggnad av systemet som skulle 

kunna förväntas för fallstudien. 

Förluster från brunn till stam: 100pa/m 

Ledningslängd från brunn till stam: 50m 

Engångsförluster: ζ=3,5 

Nu ställs en bernoulli-balans upp, formel 1.6. [30] 

  
 

  
 

  

  
    

  
 

  
 

  

  
    

  
 

  
    

 

 
                                  (1.6) 



Dagvattenhantering och takpark för projektet PARK 1 
Bilaga 1 

6 
 

Hastigheten antas vara den samma i hela stammen och atmosfärstryck råda vid brunn och 

vid stammens utlopp. Hastigheten ersätts med flöde dividerat med area. 

Omskrivning av formeln blir enligt nedan. 

     

  
    

 
 

        
 

  
    

 

 
     

g = 9,81 m/s2 

L 55,5m 

ΔZ = 55,5m 

ρ= 998kg/m3 

∑ζ= 5,0 (3,5 innan och för stam 1,5) 

q= 110 l/s 

Insättning i formeln och utbrytning av d ger att d = 110mm 

Korrigering av Reynolds tal och som följd friktionstalet med hänsyn till diametern 110mm 

och ny insättning ger diametern 108mm, vilket ligger så pass nära att ytterligare korrigering 

inte behöver utföras 

Flöde till WC-stolar 

Antal WC-stolar: 128 stycken 

Normalflöde till en WC-stol: 0,1 l/s [4] 

Totalt normalflöde:                  

Normalflödet omvandas till det sannolika flödet 1,2 l/s enligt tabell 1.4.  

                        

 
Diagram 1.4: Omvandlar normalflöde till sannolikt flöde. [4] 

Eftersom största delen av byggnaden består av kontor där anställda vistas på arbetsplatsen i 

snitt 160 timmar i månaden, antas att även WC-stolarna används 160 timmar i månaden. 

Totalt sannolikt flöde:                                               
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Bilaga  2 – Tabeller för dagvattnets fördelning 

Nederbördsstatistik 

Tabell 2.1 till 2.12 innehåller nederbördsstatistik för varje specifik månad januari till 

december. Statistiken är baserat på de tio senaste åren och medelvärden har räknats ut, 

tabell 2.13 innehåller alla månaders medelvärden för nederbördsmängden. 

Nederbördsstatistik januari 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

jan-04 37 18 170 

jan-05 44 21 90 

jan-06 10 12 290 

jan-07 73 24 160 

jan-08 69 23 60 

jan-09 21 15 30 

jan-10 26 15 380 

jan-11 33 15 450 

jan-12 42 19 30 

jan-13 29 15 320 

Medelvärde: 38,4 17,7 198 

 Tabell 2.1: Nederbördsstatistik för januari månad de tio senast åren. [26] 

Nederbördsstatistik februari 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

feb-04 29 16 280 

feb-05 38 14 350 

feb-06 29 17 230 

feb-07 26 15 200 

feb-08 23 14 20 

feb-09 24 14 130 

feb-10 29 17 500 

feb-11 38 13 40 

feb-12 45 17 170 

feb-13 30 14 320 

Medelvärde: 31,1 15,1 224 

 Tabell 2.2: Nederbördsstatistik för februari månad de tio senast åren. [26] 
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Nederbördsstatistik mars 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

mar-04 25 13 150 

mar-05 14 8 360 

mar-06 28 17 350 

mar-07 19 12 220 

mar-08 41 19 30 

mar-09 36 16 150 

mar-10 22 14 430 

mar-11 11 7 310 

mar-12 18 9 10 

mar-13 3 5 220 

Medelvärde: 21,7 12 223 

Tabell 2.3: Nederbördsstatistik för mars månad de tio senast åren. [26] 

Nederbördsstatistik april 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

apr-04 13 6 0 

apr-05 11 5 0 

apr-06 28 17 40 

apr-07 17 7 20 

apr-08 28 11 0 

apr-09 5 3 0 

apr-10 23 16 10 

apr-11 10 8 0 

apr-12 62 17 50 

apr-13 27 12 0 

Medelvärde: 22,4 10,2 12 

 Tabell 2.4: Nederbördsstatistik för april månad de tio senast åren. [26] 

Nederbördsstatistik maj 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

maj-04 47 13 0 

maj-05 56 17 0 

maj-06 46 16 0 

maj-07 25 11 0 

maj-08 17 6 0 

maj-09 25 10 0 

maj-10 31 11 0 

maj-11 34 15 0 

maj-12 20 9 0 

maj-13 17 7 0 

Medelvärde: 31,8 11,5 0 

Tabell 2.5: Nederbördsstatistik för maj månad de tio senast åren. [26] 
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Nederbördsstatistik juni 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

jun-04 108 15 0 

jun-05 72 14 0 

jun-06 32 12 0 

jun-07 67 14 0 

jun-08 56 13 0 

jun-09 80 15 0 

jun-10 33 7 0 

jun-11 57 12 0 

jun-12 160 19 0 

jun-13 46 10 0 

Medelvärde: 71,1 13,1 0 

Tabell 2.6: Nederbördsstatistik för juni månad de tio senast åren. [26] 

Nederbördsstatistik juli 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

jul-04 55 17 0 

jul-05 122 15 0 

jul-06 33 8 0 

jul-07 51 16 0 

jul-08 42 11 0 

jul-09 89 14 0 

jul-10 74 8 0 

jul-11 13 14 0 

jul-12 61 13 0 

jul-13 43 6 0 

Medelvärde: 58,3 12,2 0 

Tabell 2.7: Nederbördsstatistik för juli månad de tio senast åren. [26] 

Nederbördsstatistik augusti 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

aug-04 49 14 0 

aug-05 65 16 0 

aug-06 146 11 0 

aug-07 17 11 0 

aug-08 154 21 0 

aug-09 54 14 0 

aug-10 105 18 0 

aug-11 90 18 0 

aug-12 121 19 0 

aug-13 55 12 0 

Medelvärde: 85,6 15,4 0 

Tabell 2.8: Nederbördsstatistik för augusti månad de tio senast åren. [26] 
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Nederbördsstatistik september 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

sep-04 39 16 0 

sep-05 11 6 0 

sep-06 23 8 0 

sep-07 74 17 0 

sep-08 27 10 0 

sep-09 32 10 0 

sep-10 73 13 0 

sep-11 60 15 0 

sep-12 58 17 0 

sep-13 39 12 0 

Medelvärde: 43,6 12,4 0 

Tabell 2.9: Nederbördsstatistik för september månad de tio senast åren. [26] 

Nederbördsstatistik oktober 

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

okt-04 45 19 0 

okt-05 28 7 0 

okt-06 98 19 0 

okt-07 39 14 0 

okt-08 64 19 0 

okt-09 68 20 0 

okt-10 34 14 0 

okt-11 44 13 0 

okt-12 72 18 0 

okt-13 58 13 0 

Medelvärde: 55 15,6 0 

Tabell 2.10: Nederbördsstatistik för oktober månad de tio senast åren. [26]  

Nederbördsstatistik november  

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

nov-04 47 17 290 

nov-05 44 18 150 

nov-06 43 14 60 

nov-07 48 20 50 

nov-08 63 20 200 

nov-09 52 21 0 

nov-10 58 22 180 

nov-11 14 7 0 

nov-12 56 17 60 

nov-13 61 18 0 

Medelvärde: 48,6 17,4 99 

Tabell 2.11: Nederbördsstatistik för november månad de tio senast åren. [26]  
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Nederbördsstatistik december  

Månad-År Total nederbörd [mm] Antal nederbördsdagar Högsta snödjup [mm] 

dec-04 40 17 250 

dec-05 54 20 270 

dec-06 34 14 0 

dec-07 45 18 0 

dec-08 50 21 0 

dec-09 45 23 240 

dec-10 45 22 380 

dec-11 75 21 30 

dec-12 66 25 420 

dec-13 51 20 30 

Medelvärde: 50,5 20,1 162 

 Tabell 2.12: Nederbördsstatistik för december månad de tio senast åren. [26]  

Medelvärde för nederbördsstatistik 
Månader Total nederbörd [mm] Parkens area [m2] Total nederbörd [m3] 

Januari 38,4 

4400 

168,96 

Februari 31,1 136,84 

Mars 21,7 95,48 

April 22,4 98,56 

Maj 31,8 139,92 

Juni 71,1 312,84 

Juli 58,3 256,52 

Augusti  85,6 376,64 

September 43,6 191,84 

Oktober 55 242 

November 48,6 213,84 

December  50,5 222,2 
Tabell 2.13: Sammanställning av månaders medelnederbörd enligt tabell 2.1 till 2.12. Multiplicerat 

med parkens area fås den totala nederbörden i kubikmeter. 
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Avrinnande vatten 

Månader 
Total 

nederbörd 
[mm] 

Avrinnings-
koefficient 

Avrinning 
[mm] 

Area 
[m2] 

Passerande vatten 
[m3] 

Jan-April 114 

0,5 

57 

4400 

250 

Maj 32 16 70 

Juni 71 36 156 

Juli 58 29 128 

Augusti  86 43 188 

September 44 22 96 

Oktober 55 28 121 

November 49 24 107 

December  51 25 111 
Tabell 2.14: Med en avrinningskoefficient på 0,5 multiplicerat med parkens area kan arinning räknas 

ut i kubikmeter. 

Parkens vattenbehov 

Växttypernas jorddjup bestämmer vilket diademtak som ska väljas och i sin tur vilken 

dräneringsplatta som ska läggas under jordsubstratet. Dräneringsmattan har en specifik 

vattenhållningsförmåga som visas i tabell 2.15. 

Tabell 2.15: [16] [31] [32] [33] 

Som nämnt i kapitel 7 kräver träd och sedum inte någon extra bevattning, 

bevattningsbehovet räkas därför bara ut för buskar, perenner, klätterväxter och ormbunkar 

som alla har en vattenlagring på 13,4 [l/m2]. Bevattningsbehov räknas ut genom att ta 

bevattningsbehovet minus den totala nederbörden och vattenlagringen i dräneringsmattan. 

De månader då nederbörden och lagringen tillsammans blir mer än vattenbehovet behövs 

Växtypernas jorddjup och dess vattenhållningsförmåga 

Zon Växttyp Jorddjup [mm] 
Typ av  

diademtak 

Dränerings- 

platta 

Vattenhållnings-

förmåga [l/m2] 

Fältet Sedum 60 Diadem 100 DiaDrain 25 11,8 

Berget Sedum, gräs, örter 100 Diadem 150  DiaDrain 25 11,8 

Låga perenner 300 Diadem 350 DiaDrain 40 13,4 

Ravinen Klätterväxter 

300-600 Diadem 350 DiaDrain40 

13,4 

Perenner 13,4 

Ormbunkar 13,4 

Våtmarken Gräs, örter 100 Diadem 150 DiaDrain 25 11,8 

Buskar 500 Diadem 350 DiaDrain 40 13,4 

Skogsbrynet Perenner, buskar 300-500 Diadem 350 DiaDrain 40 13,4 

Träd 1000 Diadem 750 DiaDrain 60 17,7 
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ingen bevattning. Här bortses från de ytor som inte anses behöva extra bevattning utöver 

reservoarmattan. 

Bevattningsbehov i millimeter 

Månader 
Växtens vattenbehov  

[mm] 
Total nederbörd 

[mm] 
Lagring i matta 

[mm] 
Bevattnings-behov 

[mm] 

Jan-April 40 114 

13,4 

0 

Maj 80 32 35 

Juni 80 71 0 

Juli 80 58 8 

Augusti  80 86 0 
Tabell 2.16: Bevattningsbehov för ytor med buskar, perenner, klätterväxter och ormbunkar. 

För att få ut ett resultat i hur mycket alla zoner och dess växter behöver bevattnas 

multipliseras bevattningsbehovet i tabell 2.16 med de olika zonernas area. Area är känt 

sedan tidigare i tabell 1.1, bilaga 1. 

Zoners och växters bevattningsbehov [m3] 

Månader Berget Ravinen Våtmarken Skogsbrynet Totalt 

  Perenner Klätterväxter Perenner Buskar Perenner/buskar   

Jan-April 0 0 0 0 0 0 

Maj 4,5 0,3 3,1 3,5 5,2 17 

Juni 0 0 0 0 0 0 

Juli 1,1 0 0,7 0,8 1,2 4 

Augusti  0 0 0 0 0 0 

Tabell 2.17: Bevattningsbehovet för de olika områdena 
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Magasinfördelning 

Efter att 17 kubikmeter dagvatten har lagras på taket, rinner resten av det avrinnande 

vattnet till WC-magasin. Det sannolika flödet på 690 kubikmeter till WC-stolarna räknas ut i 

bilaga 1. Mängden dagvatten i WC-magasinet i förhållande till det sannolika flödet ger ett 

försörjningsresultat i procent. 

Parkens dagvattenfördelning 

Månader 
Avrinnande 
vatten [m3] 

Magasinmängd 
bevattning [m3] 

Magasinmängd 
WC [m3] 

Vattenbohov 
WC [m3] 

Försörjning 
av WC %  

Jan-April 250 17 233 

690 

34 

Maj 70 17 53 8 

Juni 156 17 139 20 

Juli 128 17 111 16 

Augusti  188 17 171 25 

September 96 17 79 11 

Oktober 121 17 104 15 

November 107 17 90 13 

December  111 17 94 14 
Tabell 2.18: Försörjning av WC-spolning läses av ur tabell.  
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Bilaga 3 – Ritningar 
 

Ritning 1 – Illustrationsplan, Ritningsnummer: A40-01-001 

Ritning 2 – Sektionsritning, Ritningsnummer: A40-02-001 

Ritning 3 – Elevationer, Ritningsnummer: A40-03-001 

Ritning 4 – Detaljritning, Ritningsnummer: K40-06-001 

Ritning 5 – Ränndalsritning, Ritningsnummer: K41-01-001 
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Bilaga 4 – Illustrationer 
 

Illustration 1 – Plansch 1, Illustrationer Gestaltning av parken  

Illustration 2 – Plansch 2, Konstruktionslösningar dagvatten 

Illustration 3 – Bearbetade områden i parken 
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