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1 Sammanfattning 

Utredningens syfte har varit att klargöra vilka konsekvenser planerad exploatering i området 

kring Åsmestaddiket, Smestadbäcken och Tinnerbäcken har på vattenflöden och nivåer i 

vattendragen. Vidare har syftet varit att utreda vilka anpassningar som krävs för att 

exploateringen ska kunna genomföras utan negativa konsekvenser för befintlig och planerad 

bebyggelse på grund av ökade flöden och nivåer.  

I tidigare utredning har ett dämme uppströms Smedstadsdammen presenterats som en möjlig 

åtgärd för att minska konsekvenserna nedströms vid kraftiga regn. Effekten av dämmet och i 

vilket skede dämmet kan behöva byggas utreds också.  

I diskussion med Linköping kommun beslutades att en klimatanpassad regnhändelse med 

återkomsttiden 100 år är dimensionerande och målet är att minimera konsekvenserna vid en 

sådan händelse. Beslutet baserades på riktlinjerna för kommunens ansvar i Svenskt Vattens 

P110. För bäcksystem och dagvattendiken med betydande andel belastning från hårdgjorda ytor 

är det typiskt högintensiva sommarregn som är mest kritiska. I utredningen har en regnhändelse 

som inleds med en längre lågintensiv period och avslutas med en intensiv regntopp studerats. 

Under den inledande lågintensiva perioden fylls de övre marklagren samt ytmagasin upp så att 

regntoppen sedan får värsta effekt. Utformningen på regnet valdes med syfte att beskriva ett 

värsta scenario.  

Inledande beräkningsresultat visar att problem med marköversvämning i områden där 

bebyggelse planeras uppstår redan utan den ökade belastningen från planerad nyexploatering. 

Flera tydliga potentiella framtida problemområden framträder. Översvämningsutbredningen 

längs med bäcksystemet ökar med en ökad exploateringsgrad i området och ytterligare 

översvämningsområden tillkommer. 

Flera kombinationer av åtgärder togs fram i samråd med Linköping kommun och Tekniska 

verken och dessa testades iterativt i uppsatt beräkningsmodell till dess att tillfredsställande 

maximala vattennivåer och flöden erhölls i vattendragen. Följande uppdateringar och 

åtgärdsförslag ingår i det slutgiltiga åtgärdspaket som använts i beräkningar i ett scenario med 

full exploatering i området: 

Åtgärder i Smestadbäcken 

• Dämme uppströms Smestaddammen. Dämmet utnyttjar volym i befintlig ravin och 

dämningsnivån sätts till +66,58 m.  

• Förlängning av ny sektion i Vallastaden. Smestadbäckens nya utformning genom 

Vallastaden förlängs ned till nämnda dämme.  

Åtgärder i Åsmestaddiket 

• Uppdaterad utformning av vattendraget på delsträckor i Åsmestaddiket. Bäckliknande 

utformning på vattendraget införs från punkt nedströms exploateringsområdet Aska 6:1 till 

Hertig Johans allé. Från Hertig Johans allé och ner till den nyanlagda anslutningen till 

Smestadbäcken införs sektionen Linköpingdiket.  

• Justering av bottennivån för delsträcka i Åsmestaddiket. Bottennivån jämnas ut på 

delsträckan från den punkt där den bäckliknande sektionen införs ner till anslutningen till 

Smestadbäcken.  

• Befintlig kulvert nedströms exploateringsområdet Aska 6:1 ersätts med öppet dike. 

Kulverten går parallellt med Landbogatan och är 160 m lång.  

• Grendiket som ansluter till Åsmestaddiket anpassades till planerad bebyggelse. Grendiket 

uppdateras med ny sträckning och sektion för en delsträcka uppströms anslutningspunkten 

till huvuddiket.  
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Utvärderat åtgärdspaket bedöms ha god effekt längs med Åsmestaddiket. Vattenvolymen från 

funnet översvämningsområde förskjuts nedströms utan att förvärra situationen längs med 

Smestadbäcken eller Åsmestaddikets nedre del.  

I utredningen identifieras tre områden där översvämningsutbredningen fortsatt är stor trots 

åtgärder längs med vattendragen. I dessa områden kan effekterna av ett kraftigt skyfall hanteras 

genom ett eller flera av följande alternativ: 

• En översvämningsyta reserveras intill vattendraget 

• Invallning av vattendraget 

• Anpassning av höjdsättning för planerad bebyggelse till beräknad maximal vattennivå 

• Utredning och införandet av ytterligare åtgärder längs med vattendraget  

Modellresultaten visar att effekten av ett dämme uppströms Smestaddammen med beskriven 

utformning har marginell effekt vid ett skyfallsscenario. Dämmet är inte anpassat för de stora 

flöden som uppkommer vid ett framtida skyfallsscenario. En närmare analys visar att dämmet är 

fullt innan flödestoppen kommer och därmed erhålls inte optimal dämpning av flödet. Det går att 

öka effekten av dämmet men det är oklart med hur mycket. Om dämmet ska optimeras för ett 

skyfallsscenario bör spaltbredden vidgas för att senarelägga den tidpunkt när dämmet är fullt. 

Det är troligt att dämmet med nuvarande utformning ger bäst effekt på regn något större än ett 

klimatanpassat 10-årsregn. Detta kvarstår att undersöka liksom att bestämma för vilket 

regntillfälle dämmet bör optimeras för.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och Syfte 

Projektet har genomförts av DHI Sverige AB tillsammans med Linköping kommun och Tekniska 

Verken.  

Linköpings kommun har ambitionen att öka planerad exploateringsgrad inom området 

Djurgården. Dessutom planeras exploatering inom områdena Mjärdevi/Valla samt Berga äng. 

Projektets syfte har varit att klargöra vilka konsekvenser planerad exploatering har på 

vattenflöden och nivåer i närliggande diken och vattendrag. Vidare har syftet varit att utreda 

vilka förändringar som krävs för att man ska kunna genomföra planerade exploateringar utan 

negativa konsekvenser på grund av ökade flöden och nivåer.  

I projektet används en hydrologisk/hydraulisk modell (en kopplad MIKE SHE- och MIKE11-

modell) för Tinnerbäcken med biflöden och dess avrinningsområde som DHI har satt upp och 

förfinat i tidigare uppdrag. I denna utredning har modellen uppdaterats med avseende på 

förändringar i vattendraget och exploateringsgrad i avrinningsområdet. Förändringarna beskriv 

under kapitel 4 Modelluppdateringar. 

För en mer ingående modellbeskrivning se rapport från tidigare utredning Tinnerbäcken och 

Åsmestaddiket i Linköping – beräknande flöden och vattennivåer i diken vid områdena 

Djurgården och Ullstämma, DHI 2007.  

2.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har varit centrala i projektet: 

- Vilka åtgärder krävs för att planerade förtätningar och exploateringar ska kunna 

genomföras med avseende på maximala flöden och vattennivåer?  

- I tidigare utredning har ett dämme uppströms Smedstadsdammen presenterat som en 

möjlig åtgärd för att minska konsekvenserna nedströms vid kraftiga regn. Hur många 

områden inom Djurgården kan exploateras innan dämmet behöver anläggas för 

ytterligare utjämning?  

2.3 Genomförande 

Utredningen har genomförts med utgångspunkt i den av DHI tidigare genomförda utredningen 

och har innefattat följande moment: 

1. Uppdatering av befintlig beräkningsmodell 

Befintlig modell konverterades i ett första steg till Sveriges nya nationella höjdsystem 

RH 2000 från ett tidigare lokalt höjdsystem. Därefter gjordes modelluppdateringar med 

avseende på förändringar i vattendragens utformning och på exploateringsgrad i 

avrinningsområdet med syftet att modellen som utgångspunkt ska beskriva dagens 

situation.  

2. Beskrivning av förutsättningar i framtidsscenario 

Framtida dagvattenbelastning från planerade förtätningar samt exploateringar 

beräknades och en modellbeskrivning av ett framtidsscenario tas fram.  
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3. Beräkningar 

Modellberäkningar gjordes först med bäcksystemets nuvarande utseende vad gäller 

sektioner, kulvertar och bottennivåer. Kritiska delsträckor identifierades liksom områden 

där nödvändiga uppdateringar saknades. Därefter testades iterativt olika åtgärdspaket 

med typregn, först 100-årsregn och därefter 10-årsregn, till dess att tillfredsställande 

nivåer och flöden uppnåtts. Som ett sista steg genomfördes modellberäkningar med 

slutgiltigt åtgärdspaket samt belastning med 2-årsregn, 5-årsregn, 10-årsregn och 100-

årsregn, samtliga med klimatfaktor 1,25.  

4. Resultatsammanställning 

Resultaten presenteras som beräknade maximala vattennivåer och flöden i profiler över 

vattendraget samt utbredning av marköversvämning.  
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3 Förutsättningar 

3.1 Planerad exploatering 

I den tidigare utredningen uppgick storleken på tillkommande hårdgjorda exploaterade ytor till ca 

172 ha. Sedan 2007 har ytterligare tre exploateringsområden tillkommit inom modellområdet; 

Aska 6:1, Berga äng och Mjärdevi/Valla. En sammanställning av all planerad exploatering visas i 

Figur 1. Ytterligare förtätning planeras inom planområdet Mjärdevi/Valla som inte visas i figuren. 

Linköpings kommun har tillsammans med Tekniska Verken gjort bedömningen att förtätningarna 

inte kommer att öka den totala belastande ytan i dessa områden då redan hårdgjorda ytor 

bebyggs.  

Belastningen från framtida bebyggelse har i uppdaterad modellversion beräknats utifrån 

riktlinjerna i Svenskt Vattens P110 och beställarens uppskattning av resulterande 

hårdgöringsgrad i respektive område. Uppskattad hårdgöringsgrad presenteras i Figur 1  

 

Figur 1. Modellöversikt med modellens sträckning samt uppskattad hårdgöringsgrad i nya områden.  
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3.2 Dimensionerande regn 

Enligt Svenskt Vattens P110 ansvarar kommunen för att återkomsttiden för marköversvämning 

(från dagvattensystem) med skador på byggnader vid nyexploatering inte överstiger 100 år, se 

Tabell 1. I diskussion med Linköping kommun beslutades därmed att en regnhändelse med 

återkomsttiden 100 år är dimensionerande i utredningen och målet är att minimera 

konsekvenserna vid en sådan händelse. Med dimensionerande menas att maximala 

vattennivåer hålls nedanför dikeskrön eller inom avsedda översvämningsytor.  

Beräkningar görs också med 2-, 5- och 10-årsregn där resultaten blir stöd i VA-huvudmannens 

dimensionering av dagvattensystemen vid nyexploatering. De nya områdena i Djurgården 

benämns som gles bebyggelse. 

Tabell 1. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem från 
Svenskt Vattens P110 (tabell 2.1 i P110).  

 

För bäcksystem och dagvattendiken med betydande andel belastning från hårdgjorda ytor är det 

typiskt att högintensiva sommarregn är dimensionerande. I modellberäkningarna används CDS-

regn med en varaktighet på 24 timmar och en klimatfaktor på 1,25. Regntillfället inleds med en 

längre lågintensiv period och avslutas med en intensiv regntopp, se exempel i Figur 2 nedan. 

Under den inledande lågintensiva perioden fylls de övre marklagren samt ytmagasin upp så att 

regntoppen sedan får värsta effekt. Utformningen på regnet valdes med syfte att beskriva ett 

värsta scenario.  

Total regnvolym för de fyra regnhändelserna redovisas i Tabell 2 nedan. Varaktigheterna 1 h 

och 6h är inkluderade för jämförelse.  

Tabell 2. Tabellen visar total regnvolym (mm) för de återkomsttider som använts i utredningen och för 
varaktigheterna 1 h, 6 h och 24 h.  

Regnvolym (mm) vid 

olika varaktigheter 

2-årsregn med 

klimatfaktor 

5-årsregn med 

klimatfaktor 

10-årsregn med 

klimatfaktor 

100-årsregn med 

klimatfaktor 

1 h 19,2 25,7 32,1 68,2 

6 h 32,6 42,3 51,9 105,6 

24 h 56,2 68,5 80,6 149,0 
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Figur 2. 24-timmarsregn med 100-års återkomsttid och en klimatfaktor 1,25. Utdraget förregn och 
sen regntopp.  
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4 Modelluppdateringar 

4.1 Allmänt 

Modellen uppdateras för att beskriva dagens situation. Som en del i att uppdatering konverteras 

modellen från ett tidigare använt lokalt höjdsystem till Sveriges nya nationella höjdsystem RH 

2000. Modellen ligger fortsatt i Linköpings gamla lokala koordinatsystem och inte SWEREF99 

15 00 som används idag inom kommunen. En konvertering bortprioriterades i projektet. 

Dagvattenbelastningen från befintliga och framtida områden har uppdaterats. Den modellversion 

som beskriver ett framtidsscenario har uppdaterats med tillkommande exploateringsområden. 

Belastningen från framtida bebyggelse har beräknats utifrån riktlinjerna i Svenskt vatten P110 

och beställarens uppskattning av resulterande hårdgöringsgrad (se kapitel 3.1 Planerad 

exploatering). Modellversionen som återspeglar dagens situation har uppdaterats med 

belastning från, sedan 2006, tillkommande bebyggelse. 

4.2 Åsmestaddiket 

4.2.1 Belastningssituation 

Belastningssituationen gällande dagvatten för Åsmestaddiket har uppdaterats med 

tillkommande exploateringsområden liksom genomförd exploatering. En jämförelse mellan 

belastningssituationen längs med Åsmestaddiket i tidigare modellutföranden och uppdaterade 

modeller redovisas översiktligt i Figur 3 och Tabell 3. Med tillkommande exploateringar har den 

framtida hårdgjorda belastningen på Åsmestaddiket ökat från ca 58 ha till ca 65 ha.  

Tillskillnad från i tidigare modell har dagvattenavledningen från de nya områdena längs med 

Åsmestaddiket inte antagits ske med traditionella lösningar utan med LOD. Effekten av LOD-

lösningar har modellerats genom en ökning av koncentrationstid. Koncentrationstid är den tid 

det tar för regnet som fallit längst bort inom ett delavrinningsområde att nå den punkt i vilken 

dimensionerade flöde beräknas, i detta fall belastningspunkten för delavrinningsområdet. En 

ökning av koncentrationstiden i modellen är jämförbar med den fördröjning som en LOD-lösning 

medför. En ökning av koncentrationstiden får effekten att maxflödet från området minskar men 

inte total volym dagvatten.  
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Figur 3. Översikt Åsmestaddiket med korrigerad bedömd dagvattenbelastning (ha hårdgjord yta) från 
nya områden i röd text. De belastningspunkter som används i modellen är också markerade. 

 

Tabell 3. Sammanställning av reducerad area i dagsläget och efter planerad exploatering. 
Jämförelse modellversion från 2007 och uppdaterad modellversion 2017. 

Åsmestaddiket Befintlig 

reducerad 

area 2006 (ha) 

Befintlig 

reducerad 

area 2017 (ha) 

Belastning efter 

exploatering 

2006 (ha) 

Belastning efter 

exploatering 

2017 (ha) 

A3-Rosen_E_6632 0 4,1 4,1 6,5 

AB-Rosen_E_6890 0 3,8 3,8 3,8 

AB-Rosen_E_7181 0 0 3,8 4,9 

AB-Rosen_E_7437 0 0 3,8 4,9 

B1-Område_D_1356 0 0 5,5 3,8 

B2-Rosen_E_7860 0 4,0 5,6 4,0 

B3-Rosen_E_8186 0 3,6 7,1 5,3 

CD-Rosen_E_5813 0 0 9,3 9,8 

CD-Rosen_E_6152 0 0 2,2 12,1 
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DB-Område_D_1100 0 0 5,6 4,8 

DB-Område_D_767 0 0 5,6 4,8 

D-Område_D_360 0 0 1,9 0,7 

Totalt 0 15 58,3 65,2 

4.2.2 Förändring i utformning, bottennivå och kulvertar 

Sedan modellen senast uppdaterades har Djurgården centrum byggts ut. I samband med detta 

har en kulvert söder om Djurgården centrum (chainage 7668) tagits bort och en bro (Hertig 

Johans allé, chainage 7578) har tillkommit. Den nya bron har större kapacitet en den tidigare 

kulverten. Bron är beskriven i modellen utifrån erhållen bygghandling med ritningsnummer 

141/K20. 

Förändringar har skett i området där Åsmestaddiket ansluter till Smestadbäcken. Den tidigare 

kulverterade delsträckan som löpte under Johannes Magnus väg i nordostlig riktning är idag 

ersatt med ett öppet dike med en bäckliknande utformning. Diket löper parallellt med Johannes 

Magnus väg och ansluter istället till Smestadbäcken väster om vägen. På sträckan ligger en 

dubbelkulvert med dimension 1200 mm under en mindre väg. Den nya dikessträckan har 

beskrivits med sju förenklade sektioner tagna ur ritning från förprojektering med ritningsnummer 

L-31.1-01. 

Modelluppdateringar för det grendike som ansluter till Åsmestaddiket har också genomförts. 

Sträckan från väg 708 till anslutningspunkt i Åsmestaddiket är i dagsläget kulverterad. 

Dimensionen på nämnda kulvert är satt till 600 mm efter samtal med Tekniska Verket (Lars 

Skoog 2017-11-29). 

4.3 Smedstadbäcken 

4.3.1 Belastningssituation 

I Figur 4 och Tabell 4 redovisas en översiktlig jämförelse mellan belastningssituationen i tidigare 

modellversioner och uppdaterade modeller. Med tillkommande ytor ökar belastningen från 

hårdgjorda ytor från ca 198 ha till ca 211 ha. Belastningen för befintlig situation är omkring 

hälften så stor.  

Av de totalt 54,3 ha hårdgjorda ytor som tillkommer i den första belastningspunkten i 

Smestadbäcken kommer totalt 47,3 ha från de västra delarna av Lambohov.  
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Figur 4. Översikt Smestadbäcken med korrigerad bedömd dagvattenbelastning (ha hårdgjord yta) 
från nya områden i röd text. De belastningspunkter som används i modellen är också 
markerade. 

 

Tabell 4. Sammanställning av reducerad area i dagsläget och efter planerad exploatering.  
Jämförelse modellversion från 2007 och uppdaterad modellversion 2017. 

Smestadbäcken Befintlig 

reducerad 

area 2006 (ha) 

Befintlig 

reducerad 

area 2017 (ha) 

Belastning efter 

exploatering 

2006 (ha) 

Belastning efter 

exploatering 

2017 (ha) 

BEF-Smestab_upp_0 98,1 98,1 98,1 98,1 

E-Smestab_upp_2015 0 0 5,8 6,5 

GE-Smestab_upp_1347 0 0 9,4 11,7 

GE-Smestab_upp_1705 0 0 9,4 11,7 

H2A2-Smestab_upp_0 0 2,9 47,3 54,3 

H-Smestab_upp_1070 0 0 9,3 8,4 

H-Smestab_upp_795 0 0 9,3 8,4 
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H-Smestab_upp_185 0 9,3 9,3 8,4 

Bergaäng_1 0 0 0 1,9 

Bergaäng_2 0 0 0 1,4 

Totalt 98,1 110,3 197,9 210,8 

 

4.3.2 Förändring i utformning, bottennivå och kulvertar 

I samband med byggandet av stadsdelen Vallastaden ändrades Smestadbäckens utformning 

och bottennivå. Förändringen gäller Smestadbäckens första 600 m. Den nya utformningen har 

beskrivits i modellen med 14 stycken förenklade sektioner med varierande bottenbredd som har 

tagits ur bygghandlingarna med ritningsnummer L-31.1-21, L-31.1-22, L-31.1-23 och L-31.1-24.  

Som en del i uppdateringen sedan tidigare befintlig modell har dämmet vid Bergadammen 

kompletterats med en beskrivning av den cykelbana som går över dämmet och som vid 

extremhöga nivåer fungerar som överfall. Cykelbanan ligger på plushöjd +64,275 enligt erhållna 

bygghandlingar. 

4.4 Tinnerbäcken 

4.4.1 Belastningssituation 

Belastningssituationen har delvis förändrats för Tinnerbäckens övre del (Ullstämma). Av de 

totalt 20,3 ha hårdgjorda ytor som var planerade att tillkomma 2006 har 13,6 ha exploaterats i 

dagsläget. Se sammanställning av förändring i belastning från hårdgjorda ytor i Figur 5 och 

Tabell 5 nedan. Modell som beskriver befintlig situation uppdateras utifrån förändringen.  

Belastningssituation för Tinnerbäckens nedre del lämnas oförändrad. För belastning i form av 

hårdgjord yta se Bilaga.  
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Figur 5. Översikt Tinnerbäckens övre del (Ullstämma) med korrigerad bedömd dagvattenbelastning 
(ha hårdgjord yta) från nya områden i röd text. De belastningspunkter som används i 
modellen är också markerade. 

 

Tabell 5. Sammanställning av reducerad area i dagsläget och efter planerad exploatering.  
Jämförelse modellversion från 2007 och uppdaterad modellversion 2017. 

Tinnerbäckens övre del 

(Ullstämma) 

Befintlig 

reducerad 

area 2006 (ha) 

Befintlig 

reducerad 

area 2017 (ha) 

Belastning efter 

exploatering 

2006 (ha) 

Belastning efter 

exploatering 

2017 (ha) 

ULL1-Tinnerb_1800 0 1,6 1,6 1,6 

ULL2-Tinnerb_2050 0 10,2 10,2 10,2 

ULL3-Tinnerb_2360 0 1,6 1,6 1,6 

ULL-K-Tinnerb_920 0 0 2,6 2,6 

ULL-L1-Tinnerb_700 0 0 1,2 1,2 

ULL-L2-Tinnerb_400 0 0 3,1 3,1 

Totalt 0 13,4 20,3 20,3 
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4.4.2 Förändring i utformning, bottennivå och kulvertar 

Inga ändringar när det kommer till utformning av dike, bottennivå eller kulvertar har gjorts för 

Tinnerbäcken i den här utredningen.  

Vid genomgång av modellresultat tillsammans med Linköping kommun och Tekniska Verken 

uppmärksammades dock att Tinnerbäckens utformning har ändrats sedan 2006 på en 

delsträcka i anslutning till Ullstämma. Denna förändring är i dagsläget alltså inte inkluderad i 

modellen. Resultat från delsträckan kommer därför inte att redovisas. 
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5 Utvärderat åtgärdspaket 

Olika kombinationer av åtgärder testades iterativt till dess att tillfredsställande maximala 

vattennivåer och flöden erhålls i vattendragen. Nedan listas de uppdateringar och åtgärdsförslag 

som ingår i den slutgiltiga modelluppställningen som använts i modellkörningar med full 

exploatering. Åtgärderna beskrivs i mer detalj i efterföljande text och figurer.  

- Dämme uppströms Smedstaddammen 

- Förlängning av ny sektion i Vallastaden 

- Justering av sektion på delsträckor i Åsmestaddiket 

- Kulvert nedströms Aska 6:1 ersätts med öppet dike 

- Grenen som ansluter till Åsmestaddiket anpassades till planerad bebyggelse 

- Justering av bottennivån för delsträcka i Åsmestaddiket  

Dämme uppströms Smedstaddammen 
Dämmets nivå har sats till +66,575 m vilket motsvarar den nivå som användes i utredningen 

Tinnerbäcken och Åsmestaddiket i Linköping – beräknande flöden och vattennivåer i diken vid 

områdena Djurgården och Ullstämma, DHI 2007. Regleringsfunktionen har beskrivits som en 

spalt med bredden 1 m upp till +66,575 m och däröver en bred kant. I dalgången uppströms 

dämmet kan totalt 35 000 m3 magasineras. Dämmets läge visas i Figur 6 nedan.  

Förlängning av ny sektion i Vallastaden 
Den uppdaterade utformningen på Smestadbäcken som införts på sträckan genom den nya 

stadsdelen Vallastaden förlängs ner till den ravin som ligger uppströms det i åtgärdspaketet 

föreslagna dämmet. Den nya utformningen beskrivs i kapitel 4 Modelluppdateringar. 

 

Figur 6. Figuren visar läge för föreslaget dämme samt sträcka där samma utformning på diket som i 
den nya stadsdelen Vallastaden införts. Dämmets nivå är satt till +66,575 m. 

 

“Dämmet” 
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Justering av sektion på delsträckor i Åsmestaddiket 
Befintlig sektion ersätts med en bäckliknande sektion på en delsträcka i Åsmestaddiket. 

Sträckningen för den föreslagna sektionen visas i Figur 7. Sektionen kan beskrivas som ett 

tvåstegsdike med en bottenbredd på 0,6 m, se exempel i Figur 8. Den genomsnittliga lutningen 

på sträckan är 0,11 %. 

Från delsträckan med bäckliknande sektion ner till den nyanlagda anslutningen till 

Smestadbäcken införs sektionen Linköpingsdiket vilket motsvarar en bottenbredd på 2,0 m, 

släntlutning 1:2 till 0,8 m över botten och därefter 1:3. 

Kulvert nedströms Aska 6:1 ersätts med öppet dike 
Befintlig kulvert nedströms exploateringsområdet Aska 6.1 plockas bort. Kulverten som är 160 m 

lång och löper parallellt med Landbogatan ersätts med ett öppet dike. Se kulvertens läge i Figur 

8. 

 

Figur 7. Figuren visar läget för den kulvert nedströms exploateringsområdet Aska 6:1 som ersätts 
med öppet dike (röd markering) samt den sträcka där en bäckliknande sektion införs.  

 

Figur 8. Figuren visar utformningen på den bäckliknande sektionen genom Djurgården. 
Bottenbredden är 0,6 m och bottennivån  
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Grendike till Åsmestaddiket anpassas till planerad bebyggelse 
Den gren som ansluter till Åsmestaddiket söder om Djurgården centrum anpassades till 

planerad bebyggelse. Grendiket uppdateras med ny sträckning och sektion för delsträcka 

uppströms anslutningspunkt. Sektionen på sträckan har en bottenbredd på 1,0 m. 

Släntlutningen sätts till 1:2 mellan botten och + 0,8 m, därefter 1:3. Ny sträckning samt 

bottennivåer visas i Figur 9. Diket passerar under väg 708 genom en dubbelkulvert med 

dimensionen 600 mm.   

 

Figur 9. Figuren visar ny sträckning för grendike till Åsmestaddiket, en anpassning till planerad 
bebyggelse.  

Justering av bottennivå för delsträcka i Åsmestaddiket 
Bottenprofilen jämnas ut på delsträcka i Åsmestaddiket. Utjämningen sker från den punkt där 

den bäckliknande sektionen införs ner till den nyanlagda anslutningen till Smestadbäcken. En 

jämförelse mellan bottennivåer i modellversion över befintlig situation samt bottennivåer i 

åtgärdsförslaget visas i Figur 10. Bottennivån i åtgärdsförslaget motsvarar den nivå som 

användes i utredningen Tinnerbäcken och Åsmestaddiket i Linköping – beräknande flöden och 

vattennivåer i diken vid områdena Djurgården och Ullstämma, DHI 2007 

+69,30 

+69,60 +70,80 

+70,55 
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Figur 10. Figuren visar bottennivå i åtgärdsförslaget (svart linje) samt bottennivån i modellen som 
beskriver befintlig situation (röd linje).  
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6 Modellberäkningar 

Nedan listad de modellkörningar som genomförts och kommer att redovisas. Samtliga 

beräkningar har initierats med sommarförhållanden gällande vattennivåer i marken, dikessystem 

och magasin.  

1. Skyfallsscenario (klimatanpassat 100-årsregn) med dagens exploateringsgrad och utan 

åtgärder. 

2. Skyfallsscenario (klimatanpassat 100-årsregn) med framtida exploateringsgrad och utan 

åtgärder. 

3. Skyfallsscenario (klimatanpassat 100-årsregn) med framtida exploateringsgrad och med 

utvärderat åtgärdspaket. 

4. Klimatanpassat 10-årsregn med framtida exploateringsgrad, utvärderat åtgärdspaket samt 

LOD-lösningar inom exploateringsområdena längs med Åsmestaddiket. 

5. Klimatanpassat 5-årsregn med framtida exploateringsgrad, utvärderat åtgärdspaket samt 

LOD-lösningar inom exploateringsområdena längs med Åsmestaddiket. 

6. Klimatanpassat 2-årsregn med framtida exploateringsgrad, utvärderat åtgärdspaket samt 

LOD-lösningar inom exploateringsområdena längs med Åsmestaddiket. 

Modellresultaten redovisas huvudsakligen i kapitel 7 Resultatredovisning samt med 

kompletteringar i Bilaga B samt Bilaga C.  
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7 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen inleds med en karta med resulterande översvämningsutbredning vid 

skyfallsscenario utan åtgärder med dagens exploateringsgrad respektive framtida planerad 

exploateringsgrad, se Figur 11. Därefter redovisas en karta med översvämningsutbredning vid 

ett skyfallsscenario med framtida planerad exploateringsgrad, med och utan implementerat 

åtgärdspaket, se Figur 12 

I profilerna nedan redovisas beräknade högsta vattennivåer för föreslagen framtida 

dikesutformning och full exploatering vid klimatanpassade regn med 2-, 5-, 10- och 100-års 

återkomsttid. Samtliga profiler med vattennivåer redovisas tillsammans med flöden i Bilaga B. 

Profilerna kompletteras med en kartering av hur erhållna maxnivåer relaterar till höjddata över 

området. Detta för att visualisera översvämningsutbredningen och områden som bör fungera 

som översvämningsytor eller där höjdsättning för ny bebyggelse behöver anpassas.  

 

 

Figur 11. Resulterande översvämningsutbredning för scenario med klimatanpassat 100-årsregn och 
dagens exploateringsgrad samt framtida planerade exploateringsgrad. Inga åtgärder är 
implementerade (Jämförelse scenario 1 och 2 enligt definition i kapitel 5). 
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Figur 12. Resulterande översvämningsutbredning för scenario med klimatanpassat 100-årsregn och 
framtida exploatering, med och utan åtgärdspaket. (Jämförelse scenario 2 och 3 enligt 
definition i kapitel 5). 
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7.1 Resultat för Åsmestaddiket 

 

Figur 13. Profil över Åsmestaddiket med beräknad maximal vattennivå för 2-, 5-, 10- och 100-årsregn 
(skyfallsscenario). Samtliga beräkningar innefattar klimatanpassade regn, full exploatering 
och utvärderat åtgärdspaket (scenario 3, 4, 5 och 6 enligt definition i kapitel 5).  

 

 

Figur 14. Profil över gren på Åsmestaddiket med beräknad maximal vattennivå för 2-, 5-, 10- och 100-
årsregn (skyfallsscenario). Samtliga beräkningar innefattar klimatanpassade regn, full 
exploatering och utvärderat åtgärdspaket (scenario 3, 4, 5 och 6 enligt definition i kapitel 5). 
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Figur 15. Resulterande översvämningsutbredning utmed Åsmestaddiket och del av Smedstadbäcken 
för scenario med klimatanpassat 100-årsregn och framtida exploatering (skyfallsscenario) 
(scenario 3 enligt definition i kapitel 5). 

Kompletterande resultat för Åsmestaddiket presenteras Figur B 2, Figur B 3 och Figur B 4 i 

Bilaga B. I Figur B 2 redovisas sambandet mellan nivå och flöde i diket i en punkt nedströms 

området Aska 6:1. Punkten ligger på avståndet 6711 och punktens läge visas i Figur B 3 och 

Figur B 4. I nämnda punkt står dagvattenbelastning från bebyggelsen i området för 20-30 % av 

flödet vid tiden för maxflöde vid beräkningar med klimatanpassade 2-, 5- och 10-årsregn.  
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7.2 Resultat för Smestadbäcken och Tinnerbäckens nedre del 

 

Figur 16. Profil över Smedstadbäcken med beräknad maximal vattennivå för 2-, 5-, 10- och 100-
årsregn (skyfallsscenario). Samtliga beräkningar innefattar klimatanpassade regn, full 
exploatering och utvärderat åtgärdspaket (scenario 3, 4, 5 och 6 enligt definition i kapitel 5). 

 

 

Figur 17. Profil över Tinnerbäckens nedre del med beräknad maximal vattennivå för 2-, 5-, 10- och 
100-årsregn (skyfallsscenario). Samtliga beräkningar innefattar klimatanpassade regn, full 
exploatering och utvärderat åtgärdspaket (scenario 3, 4, 5 och 6 enligt definition i kapitel 5). 
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Figur 18. Resulterande översvämningsutbredning utmed Smedstadbäcken och del av Tinnerbäcken 
för scenario med klimatanpassat 100-årsregn och framtida exploatering (skyfallsscenario) 
(scenario 3 enligt definition i kapitel 5). 
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8 Diskussion och slutsatser 

Modellresultaten visar att problem med marköversvämning i områden där bebyggelse planeras 

uppstår redan utan den ökade belastningen från planerad nyexploatering. Tydliga potentiella 

framtida problemområden framträder, se område 1-3 i Figur 19. Översvämningsutbredningen 

längs med bäcksystemet ökar med en ökad exploateringsgrad i området och ytterligare 

översvämningsområden tillkommer, se område 4 i Figur 19.  

 

Figur 19. Figuren visar potentiella framtida problemområden för ett oförändrat bäcksystem.  

Effekten av utvärderat åtgärdspaket visas i Figur 20. Åtgärderna bedöms ha god effekt längs 

med Åsmestaddiket. Vattenvolymen från översvämningsområde 1 förskjuts nedströms utan att 

förvärra situationen längs med Smestadbäcken eller Åsmestaddikets nedre del.  

För de områden där översvämningsutbredningen fortsatt är stor, se markeringar i Figur 20, kan 

effekterna av ett skyfallsscenario hanteras genom ett eller flera av följande alternativ: 

- En översvämningsyta reserveras intill vattendraget 

- Invallning av vattendraget 

- Anpassning av höjdsättning för planerad bebyggelse till beräknad maximal vattennivå 

- Utredning och införandet av ytterligare åtgärder längs med vattendraget  

Beräknade maximala vattennivåer i områdena 1-4 är markerade i Figur 20.  

1 

2 

3 

4 
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Figur 20. Figuren visar resulterande översvämningsutbredning vid ett skyfallsscenario med och utan 
åtgärder i bäcksystemet. Markerat med blått är områden där höjdsättning av planerad 
bebyggelse bör anpassas till beräknad maximal vattennivå om inga ytterligare åtgärder. 
Nivåangivelserna i bilden motsvarar beräknad maximal vattennivå.  

Modellresultaten har visat att effekten av ett dämme uppströms Smestaddammen med 

beskriven utformning har marginell effekt vid ett skyfallsscenario. En reduktion av beräknat 

maximalt flöde på ungefär 5 % erhålls nedströms dämmet. För området kring Bergadammen 

medför dämmet en minskning av maximal vattennivå med 4 cm. 

Dämmet är inte anpassat för de stora flöden som uppkommer vid ett skyfallsscenario. En 

närmare analys visar att dämmet är fullt innan flödestoppen kommer och därmed erhålls inte 

optimal dämpning av flödet. Det går att öka effekten av dämmet men det är oklart med hur 

mycket. Om dämmet ska optimeras för ett skyfallsscenario bör spaltbrädden vidgas för att 

senarelägga den tidpunkt när dämmet är fullt. Det är troligt att dämmet med nuvarande 

utformning ger bäst effekt på regn något större än ett klimatanpassat 10-årsregn. Detta kvarstår 

att undersöka liksom att bestämma för vilket regntillfälle dämmet bör optimeras för.  

 

 

+64,9 

+69,3 

+72,8 

+73,0 
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BILAGA A –  Dagvattenbelastning  
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Dagvattenbelastning Tinnerbäckens undre del  

 A-1 

A Dagvattenbelastning Tinnerbäckens undre del 

 

Tinnerbäckens undre del Befintlig 

reducerad area 

2006 (ha) 

Befintlig 

reducerad area 

2017 (ha) 

Belastning efter 

exploatering 

2006 (ha) 

Belastning efter 

exploatering 

2017 (ha) 

BEF_Tinnerb_3008_ 1c1 8,6 8,6 8,6 8,6 

BEF_Tinnerb_3048_ 2-4c1 7,6 7,6 7,6 7,6 

BEF_Tinnerb_3299_ 5-9c1 6,8 6,8 6,8 6,8 

BEF_Tinnerb_3522_ 10c1 8,7 8,7 8,7 8,7 

BEF_Tinnerb_3758_ 11-18c1 7,3 7,3 7,3 7,3 

BEF_Tinnerb_4126_ 19-22c1 5,9 5,9 5,9 5,9 

BEF_Tinnerb_4492_ 23c1 15,8 15,8 15,8 15,8 

BEF_Tinnerb_4711_ 24-28c1 19,2 19,2 19,2 19,2 

BEF_Tinnerb_5073_ 29-34c1 5,2 5,2 5,2 5,2 

BEF_Tinnerb_5834_ 35-39c1 16,9 16,9 16,9 16,9 

BEF_Tinnerb_6244_ 40-48c1 21,9 21,9 21,9 21,9 

BEF_Tinnerb_6930_ 49-58c1 23,2 23,2 23,2 23,2 

Garn_Tinnerb_6930_ 49-58c 7,3 7,3 7,3 7,3 

Totalt 154,3 154,3 154,3 154,3 
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B Profiler med maximala vattennivåer och flöden 

 

Figur B 1. Profil över Åsmestaddiket med beräknad maximal vattennivå. Under profilen redovisas beräknade maximala flöden (m3/s). 
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Figur B 2. I figuren visas sambandet mellan nivå och flöde i punkten 6711 på Åsmestaddiket. Punkten ligger nedströms området Aska 6:1.  
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Figur B 3. I figuren är punkten 6711 i Åsmestaddiket markerad i profil och i planet.  
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Figur B 4.  I figuren visas en översikt av Åsmestaddiket med avståndsangivelser för de sektioner som spänner upp vattendraget i modellen. Det 
ungefärliga läget för punkt 6711 är markerat med en svart cirkel.  
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Figur B 5. Profil över gren på Åsmestaddiket med beräknad maximal vattennivå. Under profilen redovisas beräknade maximala flöden (m3/s).  
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Figur B 6. Profil över Smedstadsbäcken med beräknad maximal vattennivå. Under profilen redovisas beräknade maximala flöden (m3/s). 
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Figur B 7. Profil över Tinnerbäckens nedre del med beräknad maximal vattennivå. Under profilen redovisas beräknade maximala flöden (m3/s). 
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C Översvämningsutbredning 

 

Figur C 1. Översvämningsutbredning utmed Smedstadbäcken och Tinnerbäckens nedre del för samtliga regn, full exploatering samt åtgärdspaket. 
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Figur C 2. Översvämningsutbredning utmed Åsmestaddiket och Smedstadbäcken för samtliga regn, full exploatering samt åtgärdspaket. 
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Figur C 3. Översikt översvämningsutbredning vid klimatanpassat 100-årsregn, framtida exploatering samt åtgärdspaket.  
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Figur C 4. Översikt översvämningsutbredning vid klimatanpassat 10-årsregn, framtida exploatering samt åtgärdspaket. 
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Figur C 5. Översikt översvämningsutbredning vid klimatanpassat 5-årsregn, framtida exploatering samt åtgärdspaket. 
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Figur C 6. Översikt översvämningsutbredning vid klimatanpassat 2-årsregn, framtida exploatering samt åtgärdspaket. 
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