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Sammanfattning 
I samband med kommande klimatförändringar kommer antalet skyfall och perioder av torka att öka i 

världen vilket i sin tur ställer större krav på städers dagvattenhantering. Ett sätt att förbättra 

dagvattenhanteringen är att införa vattenåteranvändning i byggnader. Syftet med detta arbete är därför att 

utreda olika referensobjekt inom Norden som planerar att införa denna sorts teknik, eller som redan 

etablerat tekniken på marknaden. Arbetet ämnar även att utforska olika driftrelaterade frågor samt utreda 

vilken teknik som är mest lönsam utifrån faktorerna effektiv återvinning av dagvatten, projektkostnad samt 

poänggivande möjligheter inom olika miljöcertifieringssystem.   

 

För att besvara de formulerade frågeställningarna utfördes fem intervjuer baserat på en semistrukturerad 

intervjuteknik med individer insatta i de olika referensobjekten. Därutöver granskades ett flertal dokument 

som införskaffats från de olika företagen, både från intervjuobjekten men även från andra inblandade. En 

modell i programmeringsprogrammet MATLAB togs fram för att beräkna antalet dagar då det insamlade 

dagvattnet täcker behovet i byggnaderna övriga beräkningar gjordes i Excel där data inhämtats från SMHI:s 

hemsida över historisk data.  

 

Efter vidare undersökning framkom det att det inom Norden finns fem aktuella projekt varav ett är i 

projekteringsfasen, ett i byggnadsfasen och tre är i drift. Sergelhuset i Stockholm är det största projektet 

sett till takyta. Huset försörjer systemet flest antal dagar av året med tillräckligt dagvattenmängd för att 

täcka upp det dagliga vattenbehovet i byggnaden. Citypassagen i Örebro bedömdes vara minst 

kostnadseffektivt då projektet hade högst kostnader samtidigt som byggnaden hade minst antal 

dagvattenförsörjningsdagar. Då information saknas för Skanskas huvudkontor och Humlehuset kunde dessa 

referensobjekt inte jämföras på likartat sätt.   

 

Det framkom även att det vanligaste förekommande miljöcertifieringssystemet var LEED som tillämpats 

inom både Sergelhuset, Celsius och Skanskas huvudkontor. Samtliga projekt har ambitioner om att nå den 

högsta nivån, platinum, främst på grund av kommersiella skäl. Citypassagen hade ansökt om Miljöbyggnad 

och beräknas att certifieras enligt näst högsta nivån - Silver.  
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Abstract 
Due to future climate change, the number of downpours and periods of drought will increase which in turn 

will put greater demands on urban stormwater management. One way to improve stormwater management 

is to implement water recycling in buildings. The purpose of this essay is therefore to investigate projects 

in the Nordic region who are planning to implement this kind of technology or already have implemented 

it. The essay also aims to explore various connected operational issues and see which technology is most 

profitable based on the factors; efficient stormwater recycling, project cost and the possibility to give points 

in different environmental certification systems. 

  

In order to fulfil the purpose of the essay, five interviews were conducted based on a semi-structured 

interview technique with individuals familiar with the projects. In addition, several documents collected 

from the same individuals and others involved were also examined. A model in the programming software 

MATLAB was generated to enable calculation of the number of days the buildings were able to provide 

the storm water system with a volume of rainwater large enough to cover the daily need. Other calculations 

were performed in Excel where data over downpour has been obtained from SMHI’s website over historical 

data. 

  

Only five current projects could be found within the Nordic region, one of which is in the planning phase, 

one in the construction phase and three are in operation. Sergelhuset in Stockholm is the largest project 

based to roof area. The building provides the stormwater system with rainwater large enough to cover the 

water requirement during the highest number of days. Citypassagen in Örebro was the least cost-effective 

since the project had the highest costs while at the same time it had the least number of water supply days, 

only 69 days of the year the system was provided only with rainwater. Skanska's head office and 

Humlehuset were not included in the comparison since essential information was missing.   

  

It also emerged that the most common environmental certification system was LEED, which was used in 

both Sergelhuset, Celsius and Skanska's head office. All projects have ambitions to reach the highest level, 

platinum, mainly because of commercial reasons. Citypassagen has applied for Miljöbyggnad - level Silver.  
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Begreppslista 
 

Aerosoler Partiklar i varierande storlek, exempelvis dimma, rök och damm. 

Aritt En klimattyp där avdunstningen är större än nederbörden.  

Dagvatten Regn/smält/spolvatten som avleds från tak, gator & grönytor i stadsmiljö. 

Gröna Lån Förmånliga lån till byggare som väljer att miljöcertifiera byggnader enligt 

högsta nivå inom olika miljöcertiferingssystem 

Humitt En klimattyp där nederbörden är större än avdunstningen. 

Hydroforer En tryckvattenbehållare som lagrar trycksatt vatten. Pumpar kopplas till 

dessa komponenter för att pumpa vatten till recipient.  

Kallvatten Vatten som renas i reningsverk och används direkt ur kran. 

LOD Lokal dagvattenhantering. 

Magasin En stor behållare med avsikt att lagra regnvatten för senare bruk. 

Miljöcertifieringssystem Verktyg för att mäta miljöpåverkan från till exempelvis fastigheter. 

Potentiell 

insamlingsmängd 

Mängden insamlat vatten som varje referensprojekt kan samla in. Detta 

motsvarar den dagliga nederbörden med hänsyn till projektens 

insamlingsyta.   

Regnvattensystem System som samlar in regnvatten för användning i byggnaden, exempelvis 

till spolning av toaletter, bevattning av växter samt till tvättning av bilar.  

Sedumtak Tak med levande växtlighet. 
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1 Inledning 
Under 1900-talet växte oron kring nedsmutsning av luft, jord och vatten samt för andra miljöskador sig allt 

större. Oron resulterade i att Sverige år 1969 tog initiativet till en miljökonferens, världens första, som tre 

år senare skulle hållas i Stockholm. Konferensen var den första milstolpen i det internationella arbetet att 

nå hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling introducerades först 15 år efter konferensen i 

Brundtlandskomissionen som presenterade begreppet och definierade det enligt följande (FN, u.å); ”En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. ” - Brundtlandkommissionen, 1987.  

 

Arbetet att nå hållbar utveckling har blivit allt mer avgörande då klimatförändringarna sker allt snabbare. 

Den globala uppvärmningen leder bland annat till smältning av glaciärer, förändringar i havsnivåerna och 

översvämningar (WWF, 2018). Klimatet är en av de faktorer som påverkar mängden yt- och grundvatten. 

Förändringarna kan på lång sikt leda till torka och vattenbrist i stora områden runt om i världen vilket kan 

orsaka stora konsekvenser på tillgången till dricksvatten. Under dessa perioder regleras till exempel ofta 

den privata användningen av vattnet i Sverige vilket innebär att bevattning kan vara förbjudet 

(Naturvårdsverket, 2018). Trots perioder med torka orsakar också klimatförändringar översvämningar och 

förhöjda nivåer av havsvattnet som lägger områden som vanligtvis är torra under vatten. Detta drivs främst 

av snösmältning och nederbörd (SMHI, 2014). För att bekämpa klimatförändringarna, som är ett av de 17 

globala målen, krävs det att samhället blir bättre på att ta hand om regnvattnet då nederbörden ökar i mängd 

och intensitet med förändringarna (Globala målen, u.å.; Miljöbarometern, 2014).  

 

För att omhänderta ytavrinnande regn- och smältvatten från exploaterade områden, så kallat dagvatten, 

byggdes det under 1800-talet kombinerade och duplikata ledningssystem vars syfte var att föra bort 

dagvattnet från storstäderna till vattenmagasin och reningsverk där vattnet skulle renas innan det senare 

släpptes ut i närliggande recipienter (Stockholm Vatten och Avfall, 2014; Solna Stad, 2019; Stockholm 

Stad, 2015). Arbetssättet har dock omarbetats under senare år, främst med syfte att avlasta recipienterna 

och minska föroreningsbelastningen på reningsverken som vid stora skyfall utstår stora påfrestningar (Solna 

Stad, 2016). Idag tas mycket dagvatten omhand lokalt främst genom infiltration och fördröjning redan vid 

kontakt med markytan. Detta sker genom grönområdena i staden (Stockholm Stad, 2015).  

 

Samtidigt som lokalt omhändertagande av dagvatten, också benämnt LOD, utvecklas och implementeras, 

planeras städerna att hårdläggas och förtätas ytterligare som en lösning på den pågående bostadsbristen i 

Sverige. Detta innebär att möjliga lediga ytor för LOD minskar samtidigt som behovet för lokal 

dagvattenhantering ökar (Stockholm Stad, 2015). En möjlig lösning som kan utveckla det lokala 

omhändertagandet av dagvatten är att implementera det direkt i byggnaderna vilket även skulle vara ett steg 

på vägen mot att nå det globala målet hållbara städer och samhällen då stora naturkatastrofer mildras och 

resurseffektivisering och katastrofriskreducering förbättras. 

 

1.1 Syfte  

Arbetet syftar att utreda vilka beprövade tekniker som finns inom lokal dagvattenhantering tillämpat på 

byggnader med syfte att återanvända regnvatten. De beprövade teknikerna inom LOD med återanvändning 

i byggnader ska undersökas för att reda ut huruvida de är tillräckligt välutvecklade för att vara en lönsam 
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investering utifrån; effektiv återvinning av dagvatten, projektkostnad samt poänggivande möjligheter inom 

miljöcertifieringssystem.  

 

1.2 Delmål 

Syftet ämnas att besvaras genom att uppfylla tre övergripande delmål.   

 

Det första delmålet syftar på att utreda vilka befintliga tekniker inom LOD med återanvändning i byggnader 

som finns på marknaden.  

 

Följande delmål syftar att jämföra de befintliga teknikerna utifrån ett flertal faktorer vilka företaget Bengt 

Dahlgren AB presenterat. Detta för att möjliggöra en analys och jämförelse som besvarar den uppsatta 

frågeställningen. Faktorerna som undersöks sammanställs i punktform nedan.  

- Hur mycket regnvatten som behöver samlas upp för att försörja vattenanvändningen i byggnaden 

samt hur stor andel av mängden insamlat vatten som kan användas undersöks. 

- Storleken på de ytor som krävs för att täcka upp behovet samt hur självförsörjande systemet kan 

vara. 

- Krav på vattnets renhet kopplas till vilka filtreringskrav det medför.  

- Problematik med dagvattensystemet som kan uppstå när tekniken installeras och tillämpas. 

- Kostnaderna av installationen identifieras. 

- Andra eventuella användningsområden för det insamlade regnvattnet i referensprojekten 

identifieras 

   

Jämförelsen syftar att utreda vilken teknik som är mest lönsam utifrån faktorerna effektiv återvinning av 

dagvatten, projektkostnad samt poänggivande möjligheter inom miljöcertifieringssystem.   

 

Det tredje delmålet syftar att utifrån jämförelsen sedan dra en slutsats kring vilket referensobjekt som kan 

nyttja dagvatten flest dagar under året, vilket objekt som är billigast samt vilken effekt LOD med 

återanvändning i byggnader har på betygsättningen inom miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och 

Miljöbyggnad. 

 

1.3 Avgränsningar 

För att begränsa rapportens storlek har samtliga avgränsningar gjorts:  

- Utredningen begränsas till hur regnvatten kan samlas upp för att sedan återanvändas i byggnader 

via exempelvis spolning av toaletter. 

- Referensprojekten är endast belägna i Norden.  

- Projekt från och med projekteringsfasen och fram till att de är i drift har undersökts.   

- Studien omfattar allt vatten som faller på insamlingsytan. 

- Endast den totala kostnaden i de olika referensprojekten jämförs med varandra därav tas ingen 

hänsyn till projektets omfattning.  
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2 Metod  
För att besvara syftet utfördes en utvärdering av befintliga tekniker inom lokal dagvattenhantering i 

byggnader. Utvärderingen genomfördes med hjälp av utvalda referensprojekt lokaliserade i Norden. 

Projekten hittades genom sökningar på sökmotorn Google var sökord såsom “Lokal dagvattenhantering i 

byggnader”, “Återanvändning av regnvatten i byggnader” med fler användes. Utöver Googlesökningar 

mejlades företag som ansågs relevanta, exempelvis VVS-företag och fastighetsförvaltare. 

Referensprojekten som hittades och senare valdes att studeras och utvärderas i studien var;  

 

- “Celsius” i Uppsala drivs av Vasakronan AB 

- “Sergelhuset” i Stockholm drivs av Vasakronan AB med underleverantörer såsom Bengt Dahlgren 

AB och Zengun AB 

- “Citypassagen” i Örebro drivs av Castellum AB 

- “Skanskas kontor” i Helsingfors drivs av Skanska AB 

- “Humlehuset” i Köpenhamn drivs av Carlsberg Byen.  

 

Vidare mejlades personer på företagen Vasakronan AB, Bengt Dahlgren AB, Zengun AB, Skanska AB, 

Castellum AB, VAP och Structor AB för vidare information om projekten. För samtliga projekt bokades 

möten in för att sammanställa information kring projekten. Mötena gjordes antingen över telefon eller i 

person. Under de inbokade mötena hölls intervjuer med samtliga personer där frågor gällande projektet och 

miljöcertifiering ställdes.  

 

De utförda intervjuerna gjordes genom en semistrukturerad intervjuteknik där en intervjumall 

sammanställdes innan första intervjun genomfördes, se bilaga 1. Samtliga frågor ställdes till varje 

intervjuobjekt oberoende titel och position på företaget och projektet. Detta gjordes för att få likvärdig 

information från samtliga projekt. Frågorna som ställdes var av öppen karaktär för att få så utvecklade svar 

från personen som möjligt. Detta innebar därför att en del följdfrågor inte ställdes till samtliga personer då 

det baserades på innehållet i deras svar till ursprungsfrågan. Frågorna ställdes inte i någon bestämd ordning 

utan ställdes när det ansågs passande. Totalt två personer intervjuades om projektet Sergelhuset, en person 

på Zengun AB och en person på Bengt Dahlgren AB. På resterande projekt intervjuades endast en person 

för varje projekt, det vill säga personer från Vasakronan AB, Skanska AB och Castellum AB. Utöver dessa 

intervjuer hölls en fortsatt mejlkontakt med samtliga intervjuobjekt samt andra involverade där dokument, 

ritningar och beräkningar skickades över för att kompletteras med ytterligare information om 

referensobjekten.  

 

Resultat kring möjligheten att samla in regnvatten i kommunerna där projekten anlagts togs reda på genom 

inhämtad data från SMHI:s databas över historisk data av nederbörd dag för dag (SMHI.se, u.å). Data kring 

nederbörden i Stockholm, Örebro och Uppsala inhämtades. Nederbörden användes i beräkningar utförda i 

Excel där takytan togs i hänsyn för att få fram största möjliga mängd vatten som systemet kan samla in 

varje dag. Detta sammanställdes i ett diagram och jämfördes mot det uppskattade behovet i varje projekt. 

Värden på hur många dagar toaletterna skulle kunna förses med regnvatten togs fram, se avsnitt 2.1 

MATLAB-modell, samt hur vattennivån i magasinet under året varierade antaget att det var tomt den 1 

januari. Data togs från år 2017 på grund av det var den senaste tillgängliga data för ett helår.  
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Efter de genomförda intervjuerna och granskningen av dokument och ritningar sammanställdes intervjuerna 

och övrig information som erhållits ur dokumenten i löpande text. Resultatet som togs fram för samtliga 

fem projekt jämfördes mot varandra för att slutligen kunna utföra en analys. I analysen diskuterades 

resultatet för de olika projekten varav det kopplades till de faktorer som tidigare hade presenterats av Bengt 

Dahlgren AB. Därefter kunde resultatet analyseras och jämföras med tidigare studier för att slutligen dra 

en slutsats och besvara målen och den formulerade frågeställningen.  

 

2.1 MATLAB-modell och Excel-beräkningar 

För att ta fram antalet dagar regnvattensystemet kan förse byggnaden med togs en modell fram i MATLAB. 

Modellen avsåg att ta hänsyn till volymen vatten som återstod i magasinet från tidigare dag, insamlat 

regnvatten och byggnadens vattenbehov. Formel 1. användes för att ta fram aktuell vattenvolym i 

magasinet.  

 

V j+1 = Vj + Pj+1 - B   Formel 1.   

 

Där V j+1  är volymen [m3] i magasinet för den undersökta dagen, Vj volymen [m3] från tidigare dag, Pj+1 är 

den insamlade nederbörden för den undersökta dagen med hänsyn till takytan på projektet [m3] samt B är 

behovet [m3] från toaletter, bevattning eller liknande i den undersökta byggnaden. För att ta fram 

vattenbehovet i byggnaden togs antalet arbetsplatser reda på. Samtliga beräkningar för vattenbehovet 

gjordes enligt Formel 2 samt den insamlade nederbörden Pj+1 som användes i MATLAB-modellen 

beräknades genom Formel 3, se nedan. 

 

B =  Vspolning • x • n   Formel 2.   

 

Där Vspolning är volymen [m3] för en snålspolning, x är antal personer som arbetar i byggnaden samt n är 

antalet toalettbesök varje enskild person gör varje dag.  

 

Pj+1 = A • P    Formel 3.  

 

Där A är arean [m2] på insamlingsytan, i samtliga fall är arean byggnadens takyta. P är nederbörden [m] 

under det undersökta dygnet som inhämtades via SMHI:s hemsida över historisk klimatdata (SMHI.se, u.å). 

För att undersöka hur det geografiska läget kunde påverka lönsamheten av en installation av ett 

dagvattensystem beräknades den insamlade vattenmängden dag för dag i en excel-fil. Resultatet 

sammanställdes i figur 1, 2 och 3, se avsnitt 6.6, och analyserades.  

 

Därefter beräknades volymen i magasinet dag för dag med nederbördsdata inhämtat från SMHI:s hemsida 

(SMHI.se, u.å). För varje beräknad aktuell volym lägre än noll spolas toaletterna endast med kallvatten då 

inget dagvatten tillför systemet. För varje volym större än noll men lägre än det uppskattade behovet 

behöver systemet kompletteras med kallvatten, det vatten som renas i vattenreningsverk och fås direkt ur 

kranen, då mängden regnvatten i magasinet inte är tillräckligt för att täcka byggnadens behov. För dessa 

två olika typer av vattenvolymer skapades två vektorer. Efter att samtliga beräkningar var utförda kunde 

antalet dagar som systemet kompletterades respektive endast använde kallvatten identifieras och 

sammanställas.  
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Vid de tillfällen nederbörden var intensiv och mängden i magasinet översteg magasinets kapacitet sattes 

magasinets totala volym som Vj. Då nederbörden under perioder var noll eller då behovet varit större och 

den beräknade vattenvolymen i magasinet var negativt, se Formel 1, sattes Vj som noll.  

 

2.1.1 Antaganden för MATLAB-modell 

För att undersöka hur variationen i de olika magasinen såg ut över året samt hur många dagar 

regnvattensystemet försåg behovet gjordes ett flertal antaganden och förenklingar.  

1. All nederbörd oberoende årstid föll som regn och kunde därmed avses som avrinning. 

2. Ingen avdunstning eller annan eventuell påverkan togs hänsyns till, exempelvis växter på taken.  

3. Ingen hänsyn togs till lördagar, söndagar eller andra röda dagar där behovet kunde tänkas gå ner 

eller bli noll. 

4. Ingen hänsyn togs till eventuell bevattning. Behovet i byggnaden baserades endast på antal personer 

och spolningar.  

5. Den 1 januari 2017 var magasinet helt tomt.  

6. Antalet liter per spolning antogs vara fyra liter då detta är en vanlig mängd för snålspolande toaletter 

(Miva, 2018).  

7. Varje person använder toaletten tre gånger varje dag samt använder snålspolning vid samtliga 

besök. 

 

2.2 Kostnadsberäkningar 

Efter att antalet dagar där systemet endast drivs med dagvatten gjordes kostnadsberäkningar för att ta fram 

den besparing som de olika projekten gör. För att utföra kostnadsberäkningarna användes Formel 4.  

 

Kbesparing = Kkallvatten • Antalet Dagar • B  Formel 4.   

 

Där Kbesparing [kr] är besparingen som görs då toaletterna drivs enbart på dagvatten, Kkalltbatten [kr/m3] är 

kostnaden för 1 m3 kallvatten som annars hade köpts in av det kommunala vattennätet, Antalet dagar som 

drivs enbart på dagvatten (för att ta fram parametern används matlab-modellen) samt B [m3] är behovet för 

det undersökta projektet.  

 

2.2.1 Antaganden för kostnadsberäkningar 

För att undersöka hur stora de årliga besparingar de olika projekten gör när de använder dagvatten i 

toaletterna gjordes ett flertal antaganden och förenklingar.  

1. Endast de rörliga kostnaderna förväntas förändras. De fasta kostnaderna antas vara lika stora även 

efter installationen av dagvattensystemet. 

2. Ingen ytterligare driftkostnad tillkommer när regnvattensystemet används.  

3. Endast de dagar när toaletterna endast spolas med dagvatten togs hänsyn till.   
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3 Lokalt omhändertagande av dagvatten 
Behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten, också benämnt LOD, har de sista åren ökat på grund av 

allt fler grönytor hårdläggs då städer utvecklas och expanderar. De ytor som tidigare har funnits tillgängliga 

för vatten att perkolera finns inte längre kvar då de förtätas och istället används som en lösning på den 

pågående bostadsbristen i Sverige (Stockholm Stad, 2015). Det vanligaste systemet av dagvattenhantering 

innefattar bortledning av regnvattnet till sjöar och andra vattendrag med hjälp av ledningar och rör. Vid 

intensiv nederbörd belastas vattendragen och på grund av vattnets höga hastighet kan en eventuell erosion 

ske i dem. Regnvattnet som når recipienten är orenat vilket innebär att samtliga föroreningar och orenheter 

som finns i avrinningsområdet följer med vattnet och ackumuleras i vattendraget (Cortés Serrano, 2014). 

Sedan år 2015 kräver exempelvis Stockholm att alla om- och nybyggnationer ska ske enligt 

dagvattenstrategin som syftar att “utveckla stadens dagvattenhantering mot en mer hållbar riktning” 

(Stockholms stad, 2015). Därför har intresset för LOD ökat då större krav ställs på fastighetsägare och andra 

aktörer att ta hand om vattnet som faller på tomten. 

 

3.1 Olika tekniker för lokalt omhändertagande 

De tekniker som införs för omhändertagandet av dagvatten syftar att efterlikna vattnets naturliga kretslopp 

och transport. Detta görs främst genom två metoder; infiltration och fördröjning (Cortés Serrano, 2014).  

 

Genom att anlägga en del grönytor möjliggörs perkolering av vatten. Dessa ytor förväntas ta emot en liten 

mängd vatten då det beroende på jordart släpper igenom olika volymer vatten. En tät jordart, exempelvis 

lerjordar, släpper igenom mindre mängder vatten än jordarter med högre porositet. Beroende på 

växttätheten kan området hantera olika mängder vatten. Ett område rikt på växter kommer genom 

transpiration och livsnödvändigt vatten för växterna kunna omhänderta en större volym än en yta med en 

lägre täthet. Då tjäle råder kommer funktionen för dessa ytor att försämras, eventuellt upphöra. På grund av 

att vattnet renas när det rör sig nedåt ansamlas alla föroreningar i jorden vilket innebär att marken är oduglig 

för jordbruk och andra odlingar (Cortés Serrano, 2014).  

 

Då nederbörden är intensiv kommer infiltrationsytorna inte vara tillräckliga vilket innebär att 

fördröjningsanordningar anläggs. Syftet med dessa är att tiden för regnvattnet från att det träffar ytan tills 

det når recipient ökar. Genom att förlänga denna tiden ökar sannolikheten att vattnet hinner infiltrera, 

avdunsta och renas. De anordningar som brukar anläggas är främst dammar, översvämningsytor eller 

utjämningsmagasin. Dessa avser att ta omhand större mängder vatten och kan utformas på många olika sätt. 

Vanligt är att anlägga antingen våta eller torra dammar. De torra dammarna är vanligast på offentliga platser 

där en hårdgjord yta leder vattnet till en dagvattenbrunn. Dammen fylls först då dagvattenbrunnen är fylld. 

De våta dammarna är till skillnad från de torra fyllda året om (Cortés Serrano, 2014).  

 

Alternativa tekniker för att minska avrinningen och risken för översvämningar är att implementera gröna 

tak. Vid installation av gröna tak planteras växter på takytan med syfte att ta hand om en del av vattnet. 

Enligt Amanda Lindberg och Henrik Albertsen i deras examensarbete vid Linnéuniversitetet kan 

sedumtaken, vanligast använda gröna taken, magasinera drygt hälften av nederbörden (Lindberg och 

Albertsen, 2016). Intensiva nederbördsfall kan inte tas omhand i samma utsträckning som de lågintensiva. 

Dessutom ändras växternas effektivitet under året vilket påverkar mängden upptaget vatten. Förutom gröna 

tak har vattenåtervinning blivit allt mer vanligt vilket innebär att vattnet samlas i regntunnor eller magasin 
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både över och under marken för att lagras och användas till exempelvis bevattning, kranvatten och för 

spolning av toaletter (Lindberg och Albertsen, 2016, s. 18). 

 

3.2 Utjämningsmagasin och problematik 

Magasin kan etableras som egen dagvattenhanteringsteknik i form av utjämningsmagasin eller i ett 

dagvattensystem med återanvändning där vattnet lagras för senare bruk. På grund av att vattnet i magasinet 

står stilla sedimenterar partiklar som finns i vattnet vilket innebär att magasinet behöver tömmas 

regelbundet (Erlandsson, 2010).  

 

I stillastående vatten i ett intervall mellan 20–45°C kan en tillväxt av bakterier ske, främst Legionella 

pneumophila, som är skadliga för människan (Folkhälsomyndigheten, 2018). Dessa bakterier gynnas av en 

hinna som finns i de flesta vattentankar, ledningar och duschslangar. Bakterierna kan överleva i utrymmen 

med temperaturer upp mot 70°C. För att påverkas av smittan krävs det att bakterierna tas in i 

andningssystemet med hjälp av aerosoler som bildas när vatten värms upp, exempelvis genom vattenångan 

som uppstår i duschar (Folkhälsomyndigheten, 2018).  
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4 Miljöcertifieringssystem  
I och med det ökande hållbarhetstänket i samhället har det blivit alltmer attraktivt för hyresgäster att bosätta 

sig i byggnader som certifierats utifrån något miljöcertifieringssystem (Sundqvist, 2019). Bland de 

vanligaste idag är BREEAM, LEED och Miljöbyggnad.  

 
 

4.1 BREEAM 

Certifieringssystemet BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, 

uppkom 1990 i Storbritannien och är idag det vanligaste förekommande och mest spridda 

miljöcertifieringssystemet i Europa. Metoden har anpassats efter svenska förhållanden för att göra 

bedömningen mer applicerbar i Sverige vilket resulterade i certifieringen BREEAM-SE som fortfarande är 

tillämpbar och jämförbar internationellt. Systemet används för att certifiera nyproducerade byggnaders 

miljöprestanda inom områdena vattenhushållning, energianvändning, inomhusklimat, avfallshantering, 

projektledning, val av byggnadsmaterial, föroreningar och byggnadens placering i förhållande till allmänna 

kommunikationsmedel. Enligt Sweden Green Building Council viktas dessa faktorer olika, poängsätts 

utifrån husets förutsättningar som sedan leder fram till ett betyg (Sweden Green Building Council, u.å.). 

Betygen som finns visas i tabell 1.   

 

Tabell 1. En sammanställd tabell över betygen en byggnad kan få genom BREEAM-SE-certifiering  

och vilka poäng dessa betyg motsvarar.  Betygen är hämtade från Sweden Green Building Council (u.å.). 

Betyg Procentandel 

Enastående ≥ 85% 

Utmärkt ≥ 70% 

Väldigt bra ≥ 55% 

Bra ≥ 45% 

Godkänd ≥ 30% 

Okvalificerad < 30% 

 

 

Inom vattenhushållning ingår fyra olika områden; vattenkonsumtion, vattenövervakning, 

läckageövervakning samt effektiv vattenutrustning (BREEAMa, u.å,). Inom den förstnämnda kategorin kan 

byggnaden tilldelas totalt fem poäng utifrån hur pass effektivt installerade system minskar förbrukningen 

av dricksvatten för sanitär användning i nya byggnader från alla källor genom användning av 

vatteneffektiva komponenter och vattenåtervinningssystem (BREEAMb, u.å,). Inom vattenövervakning ska 

byggnadens vattensystem vara uppkopplad till en vattenmätare och för detta kan en poäng erhållas 

(BREEAMc, u.å,). Inom läckage kan två poäng erhållas; en om byggnaden har ett läckagesökningsystem 

och en om varje toalettanordning i byggnaden har en monterad flödesstyrningsanordning (BREEAMd, u.å,).  

För att tilldelas en poäng inom effektiv vattenutrustning krävs det att byggnaden har ett effektivt 
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vattensystem. Bland annat kan denna poäng erhållas om det inom byggnaden återvinns vatten från ett regn- 

eller gråvattensystem (BREEAMe, u.å,).   

 

4.2 LEED 

LEED, Leadership in Energy and Environmental design, är ett miljöcertifieringssystem som används 

internationellt för att beskriva hur stor miljöpåverkan byggnaden har. Byggnaden måste uppfylla vissa 

kriterier inom olika områden för att kunna bli certifierade. Poängen delas ut efter hur stor respektive liten 

påverkan är, i vissa fall kräver vissa kriterier att en lägsta nivå uppfylls. Innovation kan i många fall ge 

bonuspoäng som sedan kan avgöra på vilken nivå byggnaden hamnar (Sweden Green Building Council a, 

u.å). De olika nivåerna är indelade enligt;  

 

Tabell 2. En sammanställd tabell över de nivåer en byggnad kan få genom LEED-certifieringen  

och vilka poäng dessa nivåer motsvarar. Nivåerna är hämtade från U.S Green Building Council  a (u.å.).   

Nivå Antal poäng 

Platinum 80+  

Guld 60-79 

Silver 50-59 

Certifierad 40-49 

Okvalificerad < 40 
 

 

De områden och kriterier som ingår i certifieringssystemet är; Energi, Vatten, Avfall, Material, Placering 

och Transport, Hållbara områden, Hälsa, Regional påverkan, Innovation, Integration samt Global, Regional 

och Lokal. Det nyaste tillskottet i certifieringen är vattenhushållning både inom- och utomhus. Mätningen 

som görs för att beräkna byggnadens totala vattenanvändande görs på alla källor som kopplas till den. Detta 

innebär exempelvis kylsystem, apparater, tillbehör och bevattning. LEED uppmanar att det installeras mät- 

och doseringsapparater i byggnaden för att få full kontroll och översikt över vattenanvändningen i den. 

Ytterligare åtgärder de uppmanar till är; återanvändning av vatten samt använda kondensat, processvatten, 

gråvatten, regnvatten för bevattning och spolning av toaletter (U.S Green Building Council b, u.å).  

 

4.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem där byggnaden bedöms utifrån 15 olika faktorer; 

värmeeffektbehov, energianvändning, solvärmelast, radon, ljud, ventilation, fuktsäkerhet, andel förnybar 

energi, termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar, dagsljus, legionella, utfasning av ämnen, stommen 

och grundens miljöpåverkan och loggbok med byggvaror. Certifieringssystemet saknar 

bedömningsindikatorer för vattenanvändning (Sweden Green Buildingc, u.å.). Verifieringen förekommer i 

tre varianter; brons, silver och guld. Vilken klassificering byggnaden får beror på hur pass bra byggnaden 

uppfyller vissa krav inom de tidigare nämnda faktorerna. För brons krävs att alla lagar och 

rekommendationer följs medan exempelvis silver förutsätter att man ligger en bra bit över de satta värdena 

(Sweden Green Building Council d, u.å.).    
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5 Vattenreningsmetoder 
Det finns åtskilliga metoder för att rena vatten på olika sorters föroreningar. Dessa metoder kan 

kategoriseras i huvudgrupperna mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Det finns även en 

mindre vanlig förekommande huvudgrupp som benämns fysikalisk rening. Den fysikaliska reningen 

förekommer främst vid dagvattenrening (Persson, 2018). I avsnitten nedan listas ett par vanligt 

förekommande varianter av mekaniska och fysikaliska reningsmetoder då dessa huvudgrupper är de mest 

förekommande reningsteknikerna i de valda referensobjekten. 

 

5.1 Mekanisk rening 

Sedimentation och flotation är två mycket vanliga partikelavskiljningsmetoder inom huvudgruppen 

mekanisk rening som utgår från att partiklarna som ska renas har en annan densitet än vattnet. Vid 

sedimentation sänker man vattnets flödeshastighet så pass mycket att de tyngre partiklarna med en högre 

densitet hinner sjunka till botten. Vid flotation sker raka motsatsen; tekniken avser att rena vattnet från de 

partiklar med lägre densitet än vattnet och genom tillförsel av luft fäster små luftbubblor vid partiklarna 

vilket leder till att de flyter upp till ytan. I respektive fall används därefter utrustning för att samla upp och 

avlägsna de uppsamlade partiklarna, exempelvis en skrapa eller slang för uppsugning. Både flotation och 

sedimentation är reningsmetoder som vanligtvis förekommer i början av långa reningssystem, som en form 

en grovrening av de grövre partiklarna. En vanlig variant på sedimentering är sandfång. Då dimensioneras 

bassängen så att endast den tunga sanden sedimenteras (Persson, 2018).  

 

Andra mycket vanliga mekaniska metoder är de olika filtertekniker som kan användas. Filterteknik fungerar 

genom att det förorenade vattnet får passera ett filter där partiklar med större yta än maskvidden fastnar och 

avskiljs från vattnet. När partikellagret ovanpå filterytan, även kallat filterkakan, blir alltför stor rensas 

filtret. Vanliga metoder för detta är backspolning eller med hjälp av tryckluft. Ett vanligt förekommande 

filter är grovfiltret som ofta placeras som ett försteg i många reningsprocesser med syfte att rena de allra 

största partiklarna, detta på grund av den stora diametern på maskarna. Även sandfilter är vanligt 

förekommande och fungerar genom att vattnet får passera en behållare med sand. Partiklarna binder till 

sandkornen vilket tillåter vattnet att avskiljas från partiklarna. Likt de andra filtren måste sandfiltret renas 

på grund av att det sätts igen och detta görs på samma sätt som tidigare med backspolning eller tryckluft. 

Sandfiltret renar vattnet från de allra minsta partiklarna och används därför ofta som ett sista polersteg i 

reningsprocessen (Persson, 2018). 

 

5.2 Fysikalisk rening 

UV-behandling är en fysikalisk reningsprocess där det förorenade vattnet behandlas med UV-strålning. 

UV-ljuset tränger in i mikroorganismernas DNA och reagerar med proteinet så att reproduktionen av DNA-

spiralen slutar fungera. Ljuset kan även reagera med andra proteiner och enzymer i mikroorganismen vilket 

i sin tur leder till att cellens ämnesomsättning förstörs (Svenskt Vatten, 2009). Metoden är vanligt 

förekommande vid dricksvattenledningar och används ofta som ett sista reningssteg inom 

dricksvattenrening (Persson, 2018).  
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6 Resultat 
Det finns ett fåtal byggprojekt i Norden där regnvatten samlas upp för att sedan renas och återanvändas i 

byggnaden. De flesta system befinner sig i byggnadsfasen, två i driftfasen samt ett i projekteringsfasen. 

 

6.1 Sergelhuset, Stockholm 

Sergelhuset är en kombinerad bostads- och kontorsbyggnad på 80 000 m2 beläget precis vid Sergels torg i 

centrala Stockholm. Byggnaden ska certifieras enligt LEED-platinum och vara redo för inflytt år 2020 där 

lägenheter och kontorsplatser ska varvas med shopping och restauranger på de nedre planen (Vasakronana, 

u.å.). Projektets olika delar drivs av ett flertal olika företag där bland annat Vasakronan AB, Bengt Dahlgren 

AB och Zengun AB är verksamma. Byggnaden har delats upp i olika etapper som benämnts med namnen 

hus S, hus M samt hus H. Det kommer finnas totalt 1590 kontorsplatser och utrymme för 68 inneboende. 

Alla lägenheter är placerade i hus M (Bergström, 2019). Regnvattnet kommer endast spolas i toaletterna 

belägna i kontorslokalerna. Tanken är även att vattnet ska användas till att bevattna grönytor på de olika 

taken (Sundqvist, 2019).  

 

6.1.1 Driftinformation 

Det regnvattenspolande systemet ska förse vatten till 54 stycken toaletter i huskropp M och H som beräknas 

nyttjas av cirka 700 hyresgäster samt bevattna en grönyta på totalt 823 m2 fördelat över alla tre tak 

(Sundqvist, 2019: Bergström, 2019). Vattnet samlas in genom takytan med en gemensam area på 5917 m2 

och förs sedan till åtta magasin som placerats i byggnadens källare. Magasinen utgör tillsammans en volym 

på totalt 110 m3 som ska räcka till samtliga fastigheter inkopplade till systemet (Sundqvist, 2019). 

Oberoende om vattnet ska användas till bevattning eller spolning av toaletter kommer vattnet att ledas ner 

till magasinen längst ner i husen. Toaletter i tre olika stammar är inkopplade till systemet vilket innebär att 

fler magasin har behövts anläggas då vattnet från en av stammarna, E01, inte kan ledas direkt till magasinen 

där stora delar av vattnet lagras. Magasinen är uppdelade 3 + 8 varpå vattnet från stammarna i E01 leds ner 

till tre utav dem. Därifrån kan de senare ledas vidare till reningsprocessen. Innan vattnet når magasinen får 

det passera ett sandfång där en del av partiklarna separeras från vattnet. Vattnet som når magasinet lagras 

där tills behov. Vid behov leds vattnet vidare genom ett sandfilter där resterande partiklar filtreras från 

vattnet. Efter filtret får det genomgå en UV-behandling och vidare till en pump där vattnet sedan är redo 

för bruk. Vattnet som ska användas som spolvatten i toaletterna behöver inte uppfylla några speciella 

reningskrav enligt lag (Bergström, 2019). Reningen utförs främst av estetiska skäl. Systemet kommer att 

vara självförsörjande, hur detta ska genomföras har dock ännu inte klargjorts (Sundqvist, 2019).  

  

6.1.2 Problematik 

Projektet har ifrågasatts av involverade VVS-projektörer på grund av den ökade risken av läckage. Det 

finns en viss problematik med att leda ner vatten i källaren för att sedan pumpa upp vattnet vid behov. 

Arbetssättet anses inte vara helt riskfritt och sannolikheten för fuktskador ökar. I nuläget är detta inget 

problem (Sundqvist, 2019).  

 

Dessutom har projektet stött på ytterligare problem när det gäller möjligheten att uppfylla det LEED-krav 

som syftar på att vattenanvändningen ska vara tillräckligt stor (se avsnitt 6.1.4 Miljöcertifiering av 

byggnaden). Under sommaren kommer regnvattnet att användas både till spolning av toaletter och till 

bevattning av grönytor på taket vilket gör att krav 2 uppfylls. Det är främst under höst, vinter och vår som 



12 

 

problematik uppstår då vattnet inte utnyttjas tillräckligt. I nuläget utreds det om det är möjligt att förbruka 

vattnet inom andra användningsområden såsom i biltvättar, cykeltvättar eller i en annan fastighet. Förslag 

att spola toaletterna med större volymer har också diskuterats men eftersom LEED-certifieringen även delar 

ut poäng för låg vattenanvändning och snålspolande toaletter förkastades förslaget. Situationen blir 

kontraproduktivt (Sundqvist, 2019).  

 

Regnvattnet som spolas i toaletterna förväntades under projekteringsfasen att ha en grå och grumlig 

konsistens vilket skulle kunna missfärga toalettporslinet och väcka missnöje hos hyresgästerna. Ett förslag 

var således att införa ett kloridreningssteg för att undvika den gråa färgen. Detta förslag förkastades dock 

då samma vatten används till bevattningen av grönytorna på taken som i sin tur skulle dö om de utsattes för 

alltför mycket klorid. Att införa två olika reningssystem är inte heller ett aktuellt alternativ då det skulle 

kosta för mycket (Bergström, 2019). I nuläget är utseendet på vattnet okänt på grund av att systemet inte 

satts i drift. 

 

6.1.3 Kostnader 

Antalet toaletter som kopplats till byggnadens regnvattensystem togs fram genom en optimering där antalet 

LEED-poäng jämfördes mellan kostnader och effektivitet. Efter optimeringen budgeterades projektet 

utefter 54 toaletter och stammar för dessa. Under projektets gång förändrades LEED-kraven vilket innebär 

att toaletterna inte längre är tillräckliga för att använda allt vatten, se avsnitt 6.1.4 Miljöcertifiering av 

byggnaden. På grund av den redan bestämda budgeten finns det därmed inte möjlighet att ansluta fler 

toaletter till systemet som skulle kunna lösa kravet (Bergström, 2019). Den uppskattade materialkostnaden 

för systemet är 700 000 kronor. Då är inte projekterings- och konstruktionskostnader medräknade 

(Sundqvist, 2019).  

 

6.1.4 Miljöcertifiering av byggnaden 

Sergelhuset ska uppfylla de krav som satts enligt miljöcertifieringen LEED och i dagsläget beräknas huset 

samla ihop 85 poäng varav tre poäng införskaffas genom det regnspolande systemet. Poängsättningen delas 

in i två delar; utomhusanvändning respektive inomhusanvändning. För att poängen ska delas ut krävs det 

att följande kriterier fylls upp: 

 

Krav 1. Samtliga växter ska bevattnas med icke-kranvatten. 

Krav 2. Användningen i huset måste vara tillräckligt stor; 139 kubikmeter måste omhändertas på en månad 

samt den 85:e percentilen1 måste omhändertas på tre dagar.  

 

I Stockholm ligger 85:e percentilen på 11,7 mm per dag vilket motsvarar 41 m3 per dag. Kravet fanns inte 

när projektet startade utan tillkom med en uppdaterad version som involverade företag har fått anpassa sig 

efter (Sundqvist, 2019).  

 

Sergelhuset får dessutom poäng för den plantering som ska täcka takytorna. Huset certifieras utefter 

Vasakronans önskan om att samtliga nybyggnationer ska certifieras enligt LEED platinum (Sundqvist, 

2019). En vanligt förekommande anledning till att fastighetsägare, däribland Vasakronan, väljer att 

miljöcertifiera sina byggnader för att locka hyresgäster som i dagsläget efterfrågar hållbara och innovativa 

                                                      
1 Innebär att 85% av ett 100-års regn ska kunna hanteras lokalt på tre dagar.  
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byggnader. Det har blivit allt mer trendigt att jobba hållbart. Genom att satsa på just dessa typer av 

innovationer ges företagen en chans att sticka ut från resterande. “Dessutom erbjuder en del banker 

förmånliga lån, s.k. Gröna lån, för fastigheter som ska certifieras till de högsta nivåerna” (Sundqvist, 2019).  

 

6.2 Celsius, Uppsala 

Celsius är ett pågående projekt i Uppsala Science Park där en kontorsbyggnad på 12 440 kvadratmeter med 

500 arbetsplatser ska upprättas. Byggnationen startade 2018 och beräknas vara klar för inflyttning år 2021. 

Dagvattnet som samlas in används enbart till att spola de toaletter som finns i byggnaden och ska certifieras 

med LEED-platinum (Vasakronanb, u.å.) 

 

6.2.1 Driftinformation 

Insamlingen av dagvatten kommer att ske genom via takytan på totalt 2304 m2. Infiltrationspunkter på 

marken utesluts på grund av risken för föroreningar (Boström, 2019). Via taket infiltreras vattnet genom 

lövsilar som leds vidare till en slambrunn på 50 m3 (Söderqvist, 2019). Denna beräknas behöva tömmas 

vart femte år. I magasinet ligger vattnet tills dess att en önskad nivå nås samtidigt som partiklar i vattnet 

sedimenteras. När önskad nivå nås leds vattnet vidare till ett sandfilter där vattnet renas från partiklar. 

Sandfiltret används främst för att vattnet ska vara fritt från partiklar av estetiska skäl. Idag finns inga 

filtreringskrav på att vattnet i toaletten måste vara renat för att kunna använda det och därmed kan det 

plockas bort för att spara in på utgifter som filtret medför. Sandfiltret minskar dock risken för att ledningar 

sätts igen. Därefter samlas vattnet i ett magasin som kan lagra 10 m3. Vattnet förvaras i magasinet fram till 

dess att det finns ett behov av det (Boström, 2019).  

 

All övervakning sker via en driftdator som registrerar om det sker avvikelser, exempelvis om magasinet 

inte fylls på även efter kraftiga regnfall vilket kan tyda på igensättning av sandfiltret. Systemet är därför 

relativt självstyrt. Vid perioder då nederbörden är låg och inte tillräcklig för behovet i byggnaden fylls 

magasinet upp med kallvatten. Kallvattnet fylls endast upp till nivån som krävs för att spola toaletterna. 

Kallvattnet fylls endast till denna nivå för att direkt kunna använda dagvatten när detta återigen finns 

tillgängligt efter nederbörd. Periodvis när nederbörden är kraftig och ihållande kommer allt vatten inte 

kunna samlas upp och därmed går en del till spillo (Boström, 2019). 

 

6.2.2 Problematik 

Under längre perioder då omsättningen på vattnet går ner uppstår en viss problematik. Under dessa perioder 

står vattnet stillastående på temperaturer omkring 20°C vilket kan medföra att Legionella bakterier bildas. 

Bakterierna är ofarliga så länge de ligger bundna i vattnet. Problem uppstår först då det bildas vattenånga 

vilket exempelvis sker vid vattenanvändning i duschar. Eftersom omsättningen under året är lägre under 

sommaren, då folk antas ta semester, kommer denna typ av problematik vara försumbar (Boström, 2019).  

 

6.2.3 Kostnader 

Utrustningen belägen i huset, vilket innefattar sandfiltret, magasinet och övriga ledningar, hade en 

investeringskostnad på 350 000 kronor. Slambrunnen, infiltreringsplatserna och övriga ledningar som är 

installerat utanför byggnaden hade en investeringskostnad på 500 000 kronor (Boström, 2019).  
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6.2.4 Miljöcertifiering av byggnaden 

Vasakronan AB har som mål att certifiera alla framtida nybyggnationer och renovationer med LEED - nivå 

platinum, Celsius inkluderat. Med införandet av regninsamlingstekniken tjänar de två poäng inom 

innovationskategorin. Tekniken har även en bidragande roll inom kategorin vattenhushållning inomhus där 

byggnaden plockar sex poäng samt regnvatten management där de få tre poäng. Vasakronan AB har totalt 

samlat ihop 87 poäng för Celsius vilket placerar dem över gränsen till platinum med marginal. Företaget 

valde att gå med certifieringssystemet LEED då BREEAM vid Vasakronans AB initiala beslut inte hade ett 

färdigt system för befintliga byggnader vilket var en nödvändighet (Boström, 2019).   

 

6.3 Citypassagen, Örebro 

Citypassagen är ett pågående projekt i Örebro där en byggnad med cirka 800 arbetsplatser håller på att 

upprättas, vilket kan likställas med att 800 anställda dagligen arbetar i huset. Alla 72 toaletter i byggnaden 

kommer periodvis att spolas med återvunnet regnvatten som samlats in från byggnadens tak (Hjalmarsson, 

2019). Projektet startades i december 2016 och planerad inflyttning beräknas börja i början på april 2019 

(Karström, 2017; Castellum, u.å). Byggnaden planeras att certifierats enligt Miljöbyggnad - nivå Silver 

vilken ställer krav på energianvändning, miljön inomhus och materialen som använts vid byggnationen 

(Castellum, u.å). Dessutom har solpaneler installerats på byggnadens fasader (Melin, 2019).  

 
 

6.3.1 Driftinformation 

Inom projektet beräknas en individ använda en toalett tre gånger per dag och att det varje gång går åt 4 liter 

vatten vid varje spolning. Detta motsvarar 10 m3 vatten per arbetsdag. Under ett år (235 arbetsdagar) 

kommer toaletterna således förbruka 2350 m3. (Hjalmarsson, 2019)  

 

Byggnadens tak har en totalyta på 2270 m2 och den årliga nederbörden är 700 mm. Inom projektet har en 

avrinningskoefficient på 0,9 tagits fram då en viss mängd vatten beräknas att inte rinna av taket utan istället 

ligga kvar eller avdunsta och därmed aldrig nå infiltrationsbrunnarna. Den totala insamlade vattenmängden 

under ett år från taket är enligt beräkningar utfärdade av involverade i projektet cirka 1400 m3. En del av 

vattnet, cirka 1000 m3, kommer således att behöva täckas upp från det kommunala vattensystemet (Melin, 

2019). 

 

Det insamlade regnvattnet leds till ett utjämningsmagasin med en volym på 180 m3. Magasinet är placerad 

under marken och dess syfte att agera förråd för obehandlat regnvatten. Kapaciteten är så pass stor att 

magasinet tål ökade vattenmängder som tillkommer från långa skyfall under en intensivare 

nederbördsperiod. Magasinet agerar även reningsstation då både flotation och sedimentering sker på plats 

(Hjalmarsson, 2019). Slamuppsamlingen kontrolleras manuellt varannan månad varvid sedimentet sedan 

förs bort med en sugledning till en uppsamlingspunkt en bit bort från byggnaden som sedan töms. Det 

renade vattnet pumpas vidare till en förrådstank med en volym på 7 m3 men passerar först ett grovfilter som 

renar vattnet på partiklar större än 0,2 mm. Vattnet passerar även ytterligare ett mindre filter och behandlas 

slutligen med UV-behandling innan det når förrådstanken (Melin, 2019). När vattennivån i förrådstanken 

sjunker förbi en viss gräns fylls det på med vatten från det kommunala kallvattennnätet. Vattnet leds till 

toaletterna i byggnaden med hjälp av vattenpumpar och hydroforer. Då det endast är toaletterna som 

förbrukar regnvattnet går det således två ledningar till varje badrum, en med regnvatten till toaletterna och 
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en med behandlat vatten till handfaten från det kommunala kallvattennätet. Spolningen fungerar precis som 

vid en vanlig toalett (Hjalmarsson, 2019).   

 

6.3.2 Problematik 

För att förhindra framtida driftproblem har det beslutats att taket regelbundet ska inspekteras för att se till 

att inte brunnarna täpps till. Därutöver ska även sedimenteringsprocessen i utjämningstankar kontrolleras 

med jämna mellanrum för att säkerställa att processen fungerar smidigt och att systemet inte får problem 

med igensättning (Hjalmarsson, 2019). För att undvika tillkomsten av aerosoler har reningstekniken, som 

först endast bestod av ett grovfilter, kompletteras med ett ytterligare filter och UV-behandling. Det utreddes 

även om toaletterna skulle ha en annan färg än vit för att på så sätt minska eventuella klagomål på vattnets 

utseende, som troligtvis kommer ha en distinkt gråaktig färg. Förslaget avfärdades då arkitekterna redan 

färgsatt toaletterna. Frågan har även väckts om dimensioneringen tak/utjämningsmagasin stämmer eller om 

magasinet kanske byggts för stort, vilket man kan mäta efter att systemet satts i drift (Melin, 2019).  

 

6.3.3 Kostnader 

Kostnaden för projektet beräknas ligga strax under 1,2 miljoner kronor. Reningssystemet utökades dock 

därefter med ett komplementerande UV-filter, varvid kostnaderna för projektet ökade något. Den nya 

siffran är inte satt än (Hjalmarsson, 2019).  

 

6.3.4 Miljöcertifiering av byggnaden 

Byggnaden beräknas att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Certifieringen är endast preliminär och 

fast nivå kan endast fås efter två år i drift (Hjalmarsson, 2019). Införandet av återanvändning av regnvatten 

genererar inte några poäng inom certifieringssystemet. Tekniken infördes istället initialt då projektledarna 

ville göra något utöver det vanliga och etablera en tydligare miljöprofil (Hjalmarsson, 2019).  

 

 

6.4 Skanskas kontor, Helsingfors 

Skanskas kontor i Helsingfors är en kontorsbyggnad på 33 000 m2 som färdigställdes 2012 och som varit i 

bruk sedan mars 2013. Utav de 33 000 m2 utnyttjas endast 9 200 m2 till kontorslokaler vilket rymmer cirka 

300–350 arbetsplatser (Morrin, 2012; Matilainen, 2019). Projektet färdigställdes på två år, från dess att 

bygget startades tills dess att det stod klart och redo för användning. I byggnaden finns 39 toaletter 

(Matilainen, 2019).  

 

6.4.1 Driftinformation 

Byggnadens takyta har en area på 1200 m2 och är gjort av aluminium.  När dagvattnet samlats in passerar 

det först ett mekaniskt filter där det renas från stora partiklar innan det sedan förs vidare till ett sandfilter 

som renar vattnet från mindre partiklar. Dagvattnet når sedan ett förvaringsmagasin på en total volym på 

70 m3 där det får cirkulera under UV-ljus. Vid behov används det renade vattnet som spolvatten till 39 

toaletter men förser också husets biltvätt anlagt i garaget. Hur mycket vatten som går åt till biltvätten är 

okänt (Matilainen, 2019). Vattennivån hålls konstant i magasinet vilket innebär att magasinet tillförs 

kallvatten när dagvattenflödet minskar. Genom att fylla tankarna med kallvatten behövs inte två separata 

ledningar, en ledning för kallvatten och en för dagvatten, ledas till toaletterna. Reningssystemet är väldigt 

lättskött och filtrena byts ut var femte år (Söderqvist, 2019). En eventuell sedimenteringsavlagring från 

mikrobiell tillväxt töms samt filtrena renas en gång per år (Matilainen, 2019). Med hjälp av 
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vattenåteranvändningen förbrukar Skanskas kontor hälften så mycket kallvatten som en typisk finsk 

kontorsbyggnad vanligtvis förbrukar (Morrin, 2012). Vid själva vattenspolningen är det inte möjligt att se 

skillnad på när dagvatten eller kallvatten förbrukas och toaletterna har inte heller missfärgats vilket 

projektörerna var oroliga för i början (Matilainen, 2019).  

 

6.4.2 Problematik 

Under de gångna åren har ett flertal problem uppstått. Under första året upptäcktes en tillväxt på magasinets 

botten vilket krävde att det måste renas invändigt en gång per år. Varför tillväxten tillkom är okänt 

(Matilainen, 2019). Magasinet saknar dessutom ett eget avlopp vilket innebär att tömningen blir omständlig 

(Söderqvist, 2019). På grund att vattnet leds direkt från taket ner i magasinet utan rening, bortsett från det 

mekaniska filtret som filtrerar damm och större partiklar, sker tillväxt på botten. Tillväxten orsakar i sin tur 

större belastning på andra komponenter i systemet såsom på pumpen som pumpar upp vattnet till 

toaletterna. Förra året, år 2018, gick deras pump sönder på grund av den tillväxt och avlagring som fanns i 

magasinet och eftersom systemet saknade en back-up pump innebar det att byggnaden saknade fungerande 

toaletter under denna period (Matilainen, 2019). 

 

6.4.3 Kostnader 

Totala kostnaden för reningsstegen, magasinet och installationen var cirka 60 000 Euro när systemet 

etablerades 2013 vilket idag, år 2019, motsvarar cirka 630 000 SEK, ingen hänsyn till inflation har tagits 

(Matilainen, 2019; Valutaomvandlare, u.å.). Detta inkluderade även ledningar fram till toaletterna, både för 

kallvatten och dagvatten (Matilainen, 2019).  

 

6.4.4 Miljöcertifiering av byggnaden  

Skanskas kontor i Helsingfors certifierades enligt LEED platinum. Innan ansökan skickades in beräknade 

projektörerna att de skulle samla ihop 90 poäng för att ha en viss marginal till den högsta nivån i 

certifieringssystemet. Endast 83 poäng av de 90 beräknade gick att nå på grund av att de gick miste om en 

del poäng inom energiområdet. Samtliga tre poäng som gick att fås med hjälp av regnvattensystemet, det 

vill säga vattenåteranvändningen, nåddes (Matilainen, 2019). Byggnaden certifierades enligt LEED på 

grund av att Skanskas ledning beslutat om att LEED ska användas i samtliga byggnader vid deras egen 

produktion. Regnvattensystemet installerades främst för att ge byggnaden poäng för att uppnå den önskade 

certifieringsnivån men samtidigt passade de på att bygga något som var, och är, ovanligt i Finland. Tekniken 

är dock fortfarande dyr och de besparingar som görs är inte stora (Matilainen, 2019). 

 

6.5 Humlehuset, Köpenhamn 

Humlehuset är en kontorsbyggnad lokaliserad i Köpenhamn som färdigställdes 2017. Med hjälp av en 

takyta på 100 m2 samlas dagvatten upp för att sedan renas i ett magasin nedgrävt under marken innan det 

nyttjas i byggnadens toaletter. Som reningssteg används sedimentering och ett filter. Under starten 2017 

behövde ett filter bytas ut. Nuvarande filter renas två gånger per år (Söderqvist, 2019). Magasinets storlek, 

specifika reningssteg, eventuella driftproblem samt annan relevant information gick inte att hitta. 

 

6.6 Möjligheten att täcka det dagliga behovet 

Enligt data inhämtad från SMHI:s hemsida var den årliga nederbörden år 2017 i Uppsala 501 mm, i Örebro 

663 mm och i Stockholm 557 mm (SMHI a, u.å.). Enligt de värden som inhämtats från SMHI:s hemsida 
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över den dagliga nederbörden kunde diagram utformas genom Formel 3 (SMHI.se, u.å.). Nederbörden med 

hänsyn till insamlingsytan utgör den potentiella insamlingsmängden för de olika projekten.  

 

De utformade diagrammen, se figur- 1, 2 och 3, visar mängden potentiellt insamlat vatten dag för dag. Ur 

figur 1 kunde det konstateras att det vid enstaka tillfällen tillfördes volymer som systemet i Sergelhuset inte 

kunde ta emot och lagra trots den totala volymen, 110 m3, på de åtta magasinen. Perioder med intensiv 

nederbörd inträffade i Stockholmsområdet, enligt figur 1, främst under sommarhalvåret från och med dag 

211 fram till dag 295. Figuren visar även att det fanns dagar då nederbörden inte var tillräcklig att täcka 

behovet på 8,4 m3, antagandet att antal personer som använder dessa toaletter är 700. Dessa perioder 

inträffade främst inom det första kvartalet men skedde även sporadiskt under året. Under året 2017 

inträffade endast två regnfall som direkt inte kunde lagras i magasinet. Ingen hänsyn togs till att vatten från 

tidigare dag fanns kvar i magasinet. 

 

 
Figur 1. Ett diagram över möjlig mängd insamlat vatten i Sergelhuset, Stockholm under 2017 samt hur 

den insamlade mängden varierar under året. Behovet är konstant på 8,4m3. Nederbördsvärdena är 

hämtade från SMHI (SMHI b, u.å.) 

 

För Uppsala och projektet Celsius visar figur 2 att nederbörden, med hänsyn till takyta, under året är relativt 

låg genomgående under hela året. Endast vid några enstaka tillfällen inträffar ett större nederbördsfall. Ur 

figur 2 kan dessa ses inträffa omkring dag 210, dag 240 samt omkring dag 309. Ur diagrammet framkom 

det att nederbörden inte är tillräckligt stor för att täcka behovet på 6 m3, behovet om samtliga anställda gör 

tre toalettbesök samtliga dagar av året. Figur 2 visar också att det under året kan förekomma längre perioder 

där nederbörden inte är tillräcklig för att täcka behovet, exempelvis inträffade dessa mellan dag 250–270 

vilket motsvarar dagar i augusti. Under två tillfällen under sommarhalvåret var nederbörden istället väldigt 

intensiv vilket innebär att projektet kan samla in och lagra stora volymer vatten. 
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Figur 2. Ett diagram över möjlig mängd insamlat vatten i Celsius, Uppsala under 2017 samt hur den 

insamlade mängden varierar under året. Behovet är konstant på 6 m3. Nederbördsvärdena är hämtade 

från SMHI (SMHI c, u.å.) 

 

Utifrån värden på nederbörden i Örebro, hämtade från SMHI:s hemsida, har ett diagram utformats, se i 

figur 3 (SMHI, u,å). Figuren visar att nederbörden periodvis inte räcker i till för att täcka hela byggnadens 

dagliga behov på 10 m3 per dag antaget att varje spolning är fyra liter och görs tre gånger per dag av samtliga 

personer. Perioderna då nederbörden inte räcker till för att täcka behovet inträffade flera gånger under året 

exempelvis perioderna omkring dag 14–50, dag 118–150 samt omkring dag 250–274. Majoriteten av 

topparna för den insamlande vattenmängden ligger under behovet. Utöver den låga nederbörden och 

underskottet på regnvatten i systemet skedde några få intensiva nederbördsfall. Dessa nederbördsfall skedde 

främst under den senare delen av året och det allra intensivaste föll omkring dag 230.  Trots de få intensiva 

och riktigt stora regnfall var nederbörden av tillräcklig storlek för att förse toaletterna med spolvatten som 

täcker det dagliga behovet ett flertal gånger under året. Nederbörden uppmätt under året i området skedde 

främst under enstaka dagar istället för längre perioder likt Celsius i Uppsala, se figur 2. Sergelhuset i 

Stockholm hade till skillnad från Celsius och Citypassagen en mer regelbunden nederbörd (med väsentlig 

storlek), speciellt under senare delen av året, se figur 3.  

 



19 

 

 
Figur 3. Ett diagram över möjlig mängd insamlat vatten i Citypassagen, Örebro under 2017 samt hur den 

insamlade mängden varierar under året. Behovet är konstant på 10 m3. Nederbördsvärdena är hämtade 

från SMHI (SMHI d, u.å.) 
 

 

6.7 Möjlighet att samla in regnvatten för bruk i de olika projekten 

Utifrån den framtagna modellen genererades grafer där variationen av vattenvolymen i de olika magasinen 

kan ses för året 2017 för de samtliga svenska projekten; Sergelhuset, Celsius och Citypassagen (se figur- 

4,5 och 6). Det dagliga behovet för samtliga projekt är markerade med en rosa linje, vattenmängden som 

finns i magasinet markerad med blå och den potentiella insamlingsmängden oberoende magasinkapacitet i 

orange.  

 

Ur figur 4 kan det konstateras att vattenvolymen i magasinet i Sergelhusets dagvattensystem är högre senare 

delen på året än vad den är i början av året. Ingen hänsyn togs till att vatten kan ha funnits kvar i magasinet 

från tidigare år, det vill säga den 1 januari var magasinet tomt. Figuren visar dock att det inträffar ett 

nederbördsfall tidigt på året som fyller på magasinet. Detta nederbördsfall kan dock förväntas vara ett 

snöfall som lägger sig om snötäcke och därmed inte fyller magasinet. Här gjordes en förenkling att all 

eventuell snö kan avses som avrinning som fyller på magasinet. Magasinet töms efter regnfallet redan efter 

några dagar på grund av att det under ett flertal efterföljande dagar inte inträffar någon ny nederbörd och 

därmed är uttaget större än tillförseln. Från och med omkring dag 220 är nederbörden tillräcklig för att 

täcka behovet ända fram till årsskiftet. Vattenvolymen i magasinet varierar men nivån sjunker inte 

tillräckligt för att en komplettering av kallvatten ska ske, det vill säga att behovet är lägre än tillförseln. 

Under det andra halvåret visar figuren att den potentiella insamlingsmängden också är större än magasinets 

kapacitet vilket innebär att det under denna tid på året finns möjlighet att samla in mer vatten om magasinets 

kapacitet vore större.  

 

Figur 4 visar också att under det första halvåret kan samtlig nederbördsmängd samlas in och lagras i 

magasinet. Den insamlade vattenmängden är lägre än magasinets kapacitet vilket möjliggör detta. I 

samband med dessa dagar finns det ett flertal dagar där nederbörden varit låg och vattenvolymen i magasinet 
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varit noll. Under dessa perioder har toaletterna spolats med kallvatten. Senare under året nås magasinets 

kapacitet flera gånger vilket innebär att all nederbörd inte kan samlas in och lagras i tanken.   

 

 
Figur 4. Ett diagram över variationen av volymen vatten (m3) under år 2017 i magasinet med total volym 

på 110 m3 i systemet i Sergelhuset.  

 

För projektet i Uppsala, Celsius, inträffar de potentiella insamlingstopparna endast vid två tillfällen, 

omkring dag 240 och dag 310, se figur 5. Figuren visar att vattenvolymen i magasinet varierar under året 

och att det inte finns några längre perioder än en månad där systemet går enbart på dagvatten, vilken 

inträffar från och med omkring dag 310 vilket motsvarar en period i november. Under stora delar av året är 

tillförseln mindre än det dagliga behovet, dessa perioder, dagar och veckor inträffar genomgående under 

hela året. Dessa perioder avbryts med nederbörd som täckte behovet under endast några dagar, se 

exempelvis omkring dag 15 och dag 150. Dessa tillfällen inträffar dock under hela året.  

 

Bortsett från de dagar då nederbörden inte räcker till alls eller då systemet endast går på dagvatten finns det 

dagar då nederbörden täcker en del av behovet. Dessa dagar inträffar oberoende vilken årstid det är och år 

2017 skedde de exempelvis omkring dag 60 och dag 260. Figuren visar dock att dessa dagar då en 

komplettering av dagvatten är en tillräcklig åtgärd är färre än de dagar som systemet går endast på kallvatten 

respektive dagvatten. Dessa dagar, där endast en komplettering sker, kan avläsas som de toppar som ligger 

mellan intervallet 0 m3 och 6 m3. Dessa är färre än de toppar som ligger under eller över intervallet 0 m3 

och 6 m3, det vill säga antalet dagar där endast en komplettering sker är färre än de dagar då systemet drivs 

av antingen kallvatten eller dagvatten. 
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Figur 5. Ett diagram över variationen av volymen vatten (m3) under år 2017 i magasinet med total volym 

på 60 m3 i systemet i Celsius. 

 

Figur 6 visar hur vattenvolymen i magasinet under år 2017 varierar i Citypassagens installerade system. Ur 

figuren kan det konstateras att antalet dagar då systemet endast spolas med kallvatten, då grafen för den 

potentiella insamlingsmängden, det vill säga nederbörden, antar negativa värden, är fler än de dagar som 

systemet kan drivas av enbart dagvatten. Under första halvåret sker de dagar som systemet kan drivas av 

endast dagvatten sporadiskt och ur grafen kan det konstateras att tillförseln av dagvatten endast är tillräcklig 

för fem eller sex dagar. Vattenvolymen i magasinet är som störst under det andra halvåret. Figuren visar 

även att den potentiella insamlingsmängden sammanfaller med vattenmängden i magasinet genomgående 

under året, förutom då grafen antar negativa värden.  

 

Genomgående under året är nederbörden inte tillräcklig för att förse samtliga toaletter med endast dagvatten 

vilket kräver en komplettering av kallvatten. Kompletteringen av kallvattnet sker oberoende årstid på året 

och inträffar spritt. Figur 6 visar att antalet dagar då en komplettering är tillräcklig är lägre än antalet dagar 

då systemet endast går på dagvatten respektive då systemet endast går på kallvatten.  
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Figur 6. Ett diagram över variationen av volymen vatten (m3) under år 2017 i magasinet med total volym 

på 187 m3 i systemet i Citypassagen. 

 

Utifrån resultatet för den framtagna modellen och de genererade graferna togs antalet dagar fram då 

dagvattnet täcker behovet, dagar då en komplettering med kallvatten sker samt antalet dagar då toaletterna 

endast går på kallvatten, se tabell 3.  Resultatet modellen gav var att Sergelhuset marginellt kunde försörja 

toaletterna med enbart dagvatten flest dagar under året, 254 dagar. Citypassagen kunde förse toaletterna 

endast 69 dagar vilket är det projekt som kan försörja sina toaletter under kortast period. I stället hade 

Citypassagen flest antalet dagar då toaletterna spolas både med kallvatten och dagvatten, 45 dagar. För 

projektet i Stockholm var dessa dagar få, endast 13 stycken, vilket innebär att toaletterna under största delen 

av året drivs på antingen dagvatten eller kallvatten. Detta gäller för samtliga projekt. Till skillnad från 

projektet Sergelhuset spolas toaletterna i Celsius och Citypassagen med kallvatten majoriteten av dagarna, 

se tabell 3.  

 

Tabell 3. En sammanställning över hur vattenförsörjningen ser ut i samtliga svenska projekt. 

Antalet dagar (st) Sergelhuset 

Stockholm 

Celsius 

Uppsala 

Citypassagen 

Örebro 

Toaletter endast går på kallvatten 98  217  251 

Komplettering med kallvatten sker 13  35 45  

Dagvattnet täcker dagliga behovet 254  115 69  
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6.8 Besparingar vid installation av regnvattensystem 

Kostnaden Kkallvatten för en kubikmeter kallvatten är varierar mellan de olika kommunerna. De rörliga 

kostnaderna är de kostnaderna som förväntas att ändras då systemen använder sig av dagvatten. Samtliga 

projekten är inkopplade till det kommunala vattenledningarna och därmed kvarstår de fasta kostnaderna. 

Formel 4 användes för att ta fram besparingen för året 2017. Alla kostnader är hämtade från Magnus 

Gustavssons sammanställande tabell på tidningen Privata affärer:s hemsida (Gustavsson, 2009). 

 

Sergelhuset:  

Antalet Dagar: 254 dagar 

B = 8,4 m3 

Kkallvatten= 10,3 SEK/m3  

 

Kbesparing = 10,3 SEK/m3 • 254 dagar • 8,4 m3 = 21 976 SEK  

 

Celsius:  

Antalet Dagar: 115 dagar 

B = 6 m3 

Kkallvatten= 18,7 SEK/m3  

 

Kbesparing = 18,7 SEK/m3 • 115 dagar • 6 m3 = 12 903 SEK 

 

Citypassagen:  

Antalet Dagar: 69 dagar 

B = 10 m3 

Kkallvatten= 14,9 SEK/m3  

 

Kbesparing = 14,9 SEK/m3 • 69 dagar • 10 m3 = 10 281 SEK 
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7 Analys av dagvattensystemet i referensobjekten 
Fem referensprojekt undersöktes i Norden; Celsius i Uppsala, Citypassagen i Örebro, Sergelhuset i 

Stockholm, Skanska i Helsingfors och Humlehuset i Köpenhamn. De jämfördes sedan utifrån ett flertal 

olika aspekter (tabell 4).  

 

Tabell 4. Summerad information om samtliga referensprojekt som omnämnts i avsnitt 6 Resultat.  

 Sergelhuset 

Stockholm 

Celsius 

Uppsala 

Citypassagen 

Örebro 

Skanska 

Helsingfors 

Humlehuset 

Köpenhamn 

Kontorsplatser (st) 6991 (15901) 5002 8003 3504 X 

Toaletter kopplade till 

dagvattensystemet (st) 

541 322 723 394 X  

Takyta (m2) 59176 23042 22703 12004 1005 

Kostnad (kronor) 700 0006 850 0002 1 200 0003 630 0004 X 

Total magasinvolym (m3) 1101 602 1873  704 X 

Dagvattenförsörjning 

(dagar) 

254 115 69 X X 

Reningsteknik Sandfång1 

Sandfilter1 

UV-behandling1 

Sedimentering2 

Sandfilter2 

Sedimentering3 

Flotation3 

2 Filter3 

UV-behandling3 

Grov filter4 

Sandfilter4 

UV-behandling4 

Filter5 

Sedimentering5 

Certifiering LEED platinum1 

(85p) 

LEED platinum2 

(87p) 

Miljöbyggnad 

Silver3 

LEED platinum4 

(83p) 

X 

1Bergström, 2019; 2Boström, 2019; 3Hjalmarsson, 2019; 4Matilainen, 2019; 5Söderqvist, 2019; 6Sundqvist, 2019 

 

 

7.1 Möjlighet att samla in regnvatten för användning 

Vid jämförelse av samtliga referensprojekt, figur 4–6, genomfördes analyser kring möjligheten att samla in 

dagvatten beroende på det geografiska läget med hänsyn till takyta samt övriga faktorer såsom 

magasinkapacitet, toaletter samt arbetsplatser.  

 

7.1.1 Geografiskt läge och takyta 

Utifrån resultatet sammanställt i figur 1–3, som togs fram med värden på nederbörden för de olika städerna 

under år 2017, kunde det konstateras att systemen tillförs tillräckliga mängder dagvatten för att täcka 

behoven i byggnaderna under olika långa perioder (se tabell 4). Nederbörden med hänsyn till takytan på 

projektet är i Stockholm tillräckligt stor för att täcka behovet på 8,4 m3, se figur 1. På grund av den stora 

takytan som är den enda insamlingsytan möjliggörs större vattenmängder som kan samlas in för användning 

i systemen. Både Celsius och Citypassagen har en yta knappt hälften så stor som Sergelhusets vilket under 

år 2017 innebar en lägre mängd insamlat vatten. För att samma mängder vatten ska kunna samlas in behöver 

nederbörden vara betydligt större i Örebro och Uppsala där projekten är belägna. År 2017 hade Örebro den 
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absolut högsta nederbörden på cirka 670 mm medan Stockholm hade cirka 560 mm och Uppsala endast 

500 mm men på grund av Örebros otillräckliga takyta räcker detta inte för att täcka behovet. Stockholm 

som hade en betydligt mindre nederbördsmängd täcker upp detta med en stor insamlingsyta istället. 

 

För samtliga projekt finns det dagar och längre perioder där nederbörden inte är tillräckligt stor för att täcka 

det dagliga behovet i de olika byggnaderna vilket innebär att en tillförsel av kommunalt vatten måste ske 

som en komplettering. Denna siffra är störst hos Citypassagen med 251 dagar. För att minska antalet dagar 

då systemet enbart går på kallvatten måste insamlingsytan, i detta fall takytan, öka. Områden med lägre 

nederbörd kommer, antaget med ett dagligt behov i liknande storlek, behöva en större insamlingsyta än 

områden med högre nederbörd för att täcka behovet.  

 

7.1.2 Magasinkapacitet, antalet toaletter och arbetsplatser 

Ur figur 4 framkom det att byggnaden Sergelhuset kunde använda dagvatten flest dagar, 254 dagar, under 

året jämfört med de andra byggnaderna där systemet i Celsiusbyggnaden endast kunde täcka behovet under 

115 dagar (se figur 5) och systemet i Citypassagen endast under 69 dagar (se figur 6). Varför Citypassagens 

siffra är lägre jämfört med Sergelhuset beror till största del på grund av antalet toaletter, arbetare, 

nederbördsmängd och det stora behovet. I byggnaden spolas dagvattnet i 72 toaletter vilket är det största 

antalet i de olika referensprojekten. Byggnaden erhåller också det största antalet arbetsplatser vilket innebär 

att Citypassagen har det största dagliga behovet vilken takytan och nederbörden inte täcker upp för under 

stora delar av året. En lägre mängd toaletter samt arbetsplatser skulle sänka behovet vilket innebär en lägre 

belastning på systemet, vilket möjligtvis skulle innebära att den insamlade mängden räcker för att täcka det 

dagliga behovet fler dagar under året.  

 

I samtliga byggnader har stora magasin, antingen i byggnaden eller nedgrävda, etablerats för att kunna lagra 

stora mängder med vatten. Citypassagen har störst magasin jämfört med sin förbrukning och antalet dagar 

som de kan förse toaletterna med dagvatten. Ett större magasin innebär en större potentiell 

insamlingsmängd (om nederbörden tillåter). Figur 3 visar att mängden insamlat vatten aldrig uppnår 

storleken på magasinet vid ett enskilt nederbördsfall i Örebro. Magasinkapaciteten på 187 m3 användes 

aldrig under året 2017 vilket innebär att samtlig mängd vatten som föll på taket också kunde samlas in, se 

figur 6, och ändå var kapaciteten aldrig nådd. Dessutom sker de största nederbörden relativt glest vilket 

innebär att vattnet i magasinet hinner förbrukas innan nästa kommer. Istället kommer Citypassagen att 

under stora delar av året behöva komplettera med kallvatten då vattenmängden i magasinet inte är 

tillräckligt för att förse behovet i byggnaden. I Sergelhuset inträffade dessa dagar, då nederbörd inte kunde 

samlas in på grund av att magasinkapaciteten var nådd, vid fler tillfällen, se figur 4 och de dagar som 

systemet drivs enbart på kallvatten var istället färre (98 dagar). Dessa nederbördsfall inträffar relativt 

regelbundet från och med sommaren vilket innebär att stora delar av magasinet kommer att vara fyllt och 

därmed kommer en del av vattnet inte kunna samlas in och användas, se figur 4. Detta beror på att 

förbrukningen inte är tillräckligt stor för att tömma magasinen inför nästa nederbörd. Projektörerna försöker 

i nuläget hitta alternativa användningsområden men det har visat sig vara svårt att hitta en funktion till allt 

dagvatten som fortfarande är kostnadseffektiv. Sergelhuset har vid flertalet tillfällen inte en tillräcklig 

kapacitet till skillnad från Citypassagen som har en för stor som de inte använder.  

 

Celsiusbyggnaden i Uppsala förser sina 54 toaletter 115 dagar om året med enbart dagvatten vilket är färre 

dagar än i Sergelhuset men fler dagar än i Citypassagen. Vid enstaka tillfällen under året sker nederbördsfall 
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som inte kan tas omhand och lagras. Majoriteten av dagarna under året förses istället med en låg nederbörd 

som inte är tillräcklig för att täcka behovet i byggnaden (217 dagar). Jämfört med de två andra projekten är 

magasinkapaciteten optimerat men för att täcka behovet behövs antingen en större insamlingsyta eller en 

större nederbörd.  

 

7.2 Kostnader 

Kostnaderna för samtliga projekt skiljer sig åt där systemet i Citypassagen kräver störst kostnad med en 

siffra på ungefär 1 200 000 kronor. I denna kostnad ingår uppbyggnaden av systemet och därmed inte 

sanitetsporslinet eller material till insamlingsytan. Den största differensen går att finna mellan Skanskas 

kontor och Sergelhuset var siffran uppgår mot cirka 570 000 kronor. Systemen i projekten Sergelhuset, 

Skanskas kontor och Celsius ligger i ungefär samma prisklass där skillnaden endast uppgår mot 200 000 

kronor. Om hänsyn tas till systemets omfattning och storlek på magasin samt antalet ledningar som leder 

vattnet till toaletterna speglar kostnaderna detta. Citypassagen har marginellt flest toaletter vilket kräver 

fler ledningar, och är därmed också dyrast (se tabell 4). Projektet har minst antal vattenförsörjningsdagar 

vilket innebär att Citypassagen alltså investerat i ett magasin med för stor volym och hade därmed kunnat 

sänka deras kostnader. Utifrån möjligheten att förse toaletterna och projektets kostnader är projektet minst 

kostnadseffektivt. Celsius som har minst antal toaletter och även det magasin med lägst volym borde därför 

ha lägst kostnader vilket ur tabell 4 kan konstateras att fallet inte är så. Varför det är så är oklart men skulle 

kunna bero på att man valt dyrare material som ökat kostnaderna. Detta kan dock inte säkerställas då 

materialet som använts för att etablera systemen inte har undersökts. Istället har Skanskas kontor den lägsta 

kostnaden även om de har både större magasin och fler toaletter än Celsius. På grund av att många faktorer 

kan avgöra den slutgiltiga kostnaden kan de inte direkt jämföras mot varandra.  

 

Utöver de kostnader som företagen lägger på ledningar och övriga komponenter beror storleken på 

kostnaden till stor del på vilken reningsteknik som ingår i systemet. Samtliga projekt har valt att rena vattnet 

från partiklar trots avsaknaden av riktlinjer och krav. Förutom hyresgästernas önskemål om rent och klart 

vatten i toalettstolarna renas vattnet på grund av önskan att minska påfrestningarna på driftsystemet. Utan 

rening kan risken tänkas öka för att pumpar eller liknande slits ut snabbare. I de olika projekten har de valt 

att rena vattnet med liknande tekniker i olika omfattande system (se tabell 4). I projekten Celsius, 

Sergelhuset och Skanska har ett sandfilter valts medan de i Citypassagen har valt ett grovfilter. 

Reningssystemet av dagvattnet i Celsius består av minst antal steg där vattnet endast får genomgå 

sedimentering och sandfilter till skillnad från reningssystemen i Skanska, Sergelhuset och Citypassagen där 

vattnet genomgår ett flertal steg såsom sedimentering, olika typer av filter samt UV-behandling. I Celsius 

förväntas vattnet vara av en grå karaktär vilket hyresgästerna är medvetna om.  

 

De årliga besparingar som projekten kan tänkas göra är relativt små i jämförelse med 

investeringskostnaderna som företagen lagt på projekten. För att besparingarna ska täcka upp 

investeringskostnaderna krävs det många år av dagvattenanvändning innan besparingen är tillräckligt stor. 

Sergelhuset med flest antal dagar gör den största besparingen år 2017 med cirka 22 000 kronor. Både 

Celsius och Citypassagen gör en lägre besparing under år 2017. I Celsius beräknas de göra en besparing på 

cirka 13 000 kronor och i Citypassagen på cirka 10 300 kronor.  
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7.3 Miljöcertifiering 

Utifrån ett miljöcertifieringsperspektiv är en implementering av system likt de som studien har undersökt 

inte avgörande för att nå den önskade nivån på certifiering. Samtliga projekt har valts att certifiera enligt 

LEEDs högsta nivå platinum förutom Citypassagen som valt att certifiera enligt Miljöbyggnad. I 

Miljöbyggnad kan inga poäng fås för dessa typer av regnvattensystem. Syftet med att installera det 

nuvarande systemet i Citypassagen var främst utefter projektledarens intresse av att införa något som skulle 

sticka ut och skapa intresse för byggnaden utöver att skapa en bättre miljöprofil (Hjalmarsson, 2019). 

 

För projekten Sergelhuset och Celsius verkar systemet inte avgörande för om projektet certifieras enligt de 

önskade nivåerna eller inte. Detta beror på att regnvattensystemet endast kan ge maximalt tre poäng, 

antingen genom effektiv vattenanvändning eller som en intressant innovationsteknik (Boström, 2019). För 

samtliga projekt har en uppskattad poängnivå satts till en siffra större än 80 vilket innebär att även utan 

tekniken kommer nivån att uppnås. I Celsius har de räknat med 87 poäng och i Sergelhuset 85 poäng vilket 

innebär att de även har marginal för om något skulle gå fel på andra delar av projektet där poäng dras av. 

Det har dock poängterats att det är bra att ligga över poängnivån med en viss marginal då projekten alltid 

riskerar att tappa ett par poäng vid själva bedömningen. Detta innebär att marginalen inte nödvändigtvis är 

tillräcklig. 

 

I Skanskas byggnad beräknades LEED-poängen uppgå mot 90 poäng vilket gav en marginal på tio poäng. 

Skanska certifierades enligt LEED platinum men fick en slutpoäng på 83 vilket med deras beräknade 

summa differentierade med sju poäng. Utan deras regnvattensystem hade ytterligare tre poäng gått förlorade 

och Skanska hade istället haft en slutpoäng på 80 poäng vilket är gränsen för att nå den högsta nivån. Detta 

innebär att regnvattensystemet nödvändigtvis inte varit avgörande i Skanskas fall. Jämförs Skanskas 

poängförlust med resterande LEED-projekt (Sergelhuset och Celsius) skulle dock regnvattensystemet ha 

en betydligt mer avgörande roll. Om Celsius tappade 7 poäng skulle deras slutliga LEED-poäng fortfarande 

resultera i platinum, men de skulle hamna precis på gränsen med 80 poäng. Sergelhuset i sin tur skulle falla 

till guldnivå då de skulle gå från 85 till 78 poäng. Referensobjektet har dessutom i nuläget problem med att 

uppfylla de krav som krävs för att få fullvärdiga poäng inom kategorin regnvattenåteranvändning. Skulle 

de inte ta alla poäng inom denna kategori har de ännu mindre marginal för felsteg.   

 

Samtliga intervjuobjekt förklarade att systemet inte installeras varken ifrån ett miljöcertifieringsperspektiv 

eller vattenperspektiv utan främst för kommersiella skäl. Både Vasakronan AB och Skanska AB har som 

policy att certifiera sina byggnader efter LEED platinum vilket skulle förklara varför både Sergelhuset, 

Celsius och Skanskas kontor är certifierade därefter (Boström, 2019). Varför denna certifiering är att 

föredra är på grund av dess internationella betydelse vilket därmed lockar internationella kunder. Svenska 

certifieringssystem sticker inte ut hos hyresgästerna då exempelvis högsta nivån Miljöbyggnad Guld ofta 

kan nås genom att följa svenska byggnadsstandarder (Sundqvist, 2019).  
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8 Diskussion   
Efter månaders eftersökningar kunde endast fem projekt med vattenåteranvändning i byggnader påträffas 

inom Norden varvid slutsatsen drogs att tekniker med dagvattenåtervinning inte är vanligt förekommande 

inom det avgränsade geografiområdet. Detta kan bland annat bero på det faktum att det inte finns någon 

konkret vattenbrist i Norden och att det därmed inte finns något behov för dessa typer av system. Istället 

minimerar dessa typer av systemöversvämningar då intensiva nederbörd samlas in och används i byggnader 

istället. Dock framkom det att Citypassagens magasin aldrig fylldes till maximal kapacitet vid ett enskilt 

nederbördsfall eller genom perioder av regelbunden nederbörd då den år 2017 skedde relativt glest. Då både 

certifieringssystemet BREEAM och LEED kräver åtgärder inom kategorin vattenåteranvändning kan man 

därmed ifrågasätta om certifieringssystemen är bäst lämpade i Norden eller om andra alternativ är mer 

tillämpbara. Detta då det tidigare inte funnits någon konkret vattenbrist i Norden och certifieringssystem 

bör testa sådant som är relevant i respektive land. Om inte annat bör LEED och BREEAM anpassas utefter 

lokala krav för att på så sätt effektiviseras och fokusera på de områden som är mest relevanta inom 

respektive land. Samtidigt finns det ett behov av likställda globala krav för att möjliggöra enhetlighet och 

rättvisa när det kommer till bedömning av certifieringssystemen.  

 

Med detta sagt finns det fortfarande en stor risk för ökad vattenbrist i framtiden i samband med kommande 

klimatförändringar eller intensiv nederbörd som måste tas omhand för att minska risken för 

översvämningar. Genom att tillämpa en välutvecklad vattenåteranvändningsteknik i nybyggnationer kan en 

minimering av framtida problem göras samt kan ett mer effektivt nyttjande av vatten etableras. Det är 

således troligt att liknande teknik införs i fler byggnader i framtiden, särskilt om man tar i beaktning den 

utveckling som skett inom området under senaste åren; för fem år sedan fanns inte ett enda referensobjekt 

med liknande teknik i Sverige. Hittills har vattenåteranvändning endast tillämpats i kontorslokaler av 

kommersiella skäl men tekniken kan troligtvis komma att tillämpas i fler sorters byggnader i framtiden. Det 

är dock inte ekonomiskt lönsamt att införa liknande vattentekniksystem i flerbostadshus, då det i de allra 

flesta fallen saknas en tillräckligt stor takyta för att täcka vattenbehovet. Endast skolor, kontor och liknande 

byggnader är optimala (Gyllensvärd, 2009).  

 

När beslutet tas om tekniken bör implementeras i en byggnad finns det ett flertal faktorer att ta i beaktning. 

För att ta reda på om dagvattensystemet är lönsamt och ger en effektiv användning av systemet bör det 

geografiska området beaktas. För ett projekt som endast kan spola sina toaletter med hundra procent 

dagvatten en bråkdel av året är det kanske inte lönsamt att göra en stor investering med ett lågt resultat. 

Nederbördsrika områden kan teoretiskt driva sina toaletter samtliga dagar under året med dagvatten och 

därmed få ett bättre resultat utifrån de pengar de investerar, det vill säga om ett likadant projekt placeras i 

två områden: ett projekt i ett aritt klimat och ett annat i ett humitt klimat. Ett nederbördsfattigt område kan 

kompensera med en större insamlingsyta men då takytan oftast är att föredra på grund av de påfrestningar 

partiklarna kan göra på komponenterna i reningssystemet är storleken på insamlingsytan inte speciellt 

flexibel vilket innebär att projekteringen bör se över anläggningen av ett sådant system i områden med liten 

nederbörd.  
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8.1 Känslighetsanalys 

För att testa studiens resultat och dess relevans gjordes en del förändringar i den framtagna modellen, 

beskriven under avsnitt 2 Metod. I stället för att förbise en del faktorer exempelvis snötäcke och 

semesterperioder togs dessa nu hänsyn till. Nya antaganden gjordes: 

 

1. Under en vinterperiod som sträckte sig från mitten på december till sista februari var temperaturen 

under noll vilket innebar att ingen ytterligare nederbörd kunde tillföras systemet. Nederbörden lade 

sig som ett snötäcke på taket.  

2. Under en fyra veckors period i juli, vecka 27, 28, 29 och 30 antogs vara en semesterperiod där 

samtliga personer tar semester vilket innebär att behovet är noll. 

3. Snösmältningen togs inte hänsyn till. 

 

Den modifierade modellen kördes nu istället för den som tidigare använts vilket gav en förändring av 

resultatet under samtliga kategorier.  

 

Tabell 5. En sammanställning över hur vattenförsörjningen ser ut i samtliga svenska projekt då ett 

eventuellt snötäcke tagits hänsyn till samt en semesterperiod. De gröna kolumnerna är de dagar som 

tagits fram genom den modifierade modellen.  

Antal dagar (st) Sergelhuset 

Stockholm 

Sergelhuset 

Stockholm 

Citypassagen 

Örebro 

Citypassagen 

Örebro 

Celsius 

Uppsala 

Celsius 

Uppsala 

Toaletter endast 

går på kallvatten 

98 122 251 272 217 255 

Komplettering 

med kallvatten 

sker 

13 6 45 32 35 24 

Dagvattnet täcker 

behovet 

254 237 69 61 115 86 

 

Enligt tabell 5. framgår det att samtliga projekt får färre dagar då regnvattnet täcker upp för behovet i 

byggnaden om ett eventuellt snötäcke och semesterperiod tas hänsyn till. För både Celsius och Sergelhuset 

rör det sig om cirka 20–30 dagar där nederbörden faller ner som snö istället för regn vilket gör nederbörden 

obrukbar vid tidpunkten det snöar. I Örebro och byggnaden Citypassagen differentierar resultatet endast 

med åtta dagar. Enligt värden framtagna och sammanställda i figur 3. är nederbörden under vinterperioden 

respektive semesterperioden låg i Örebro vilket förklarar varför resultatet inte skiljer sig i lika stor grad som 

i Stockholm och Uppsala och projekten Sergelhuset och Celsius. På grund av Citypassagens stora magasin 

hade en intensiv och lång nederbördsperiod inneburit en möjlighet för magasinet att fyllas på för 

användning när personerna som arbetar i byggnaderna kommer tillbaka och därmed öka antalet dagar då 

regnvattnet täcker behovet. Eftersom semesterperioden är antaget i mitten av sommaren då nederbörden i 

Örebro är låg, se figur 3, påverkar inte denna resultatet i någon större grad.  

 

Om semesterperioden hade inträffat senare under sommaren, förslagsvis från mitten av juli fram till mitten 

av augusti (då de anställda i tillämpad metod beräknas vara tillbaka och arbeta i byggnaden) då topparna på 
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nederbörden är högre, hade det möjliggjort en större lagring som kunde användas vid senare tillfälle. För 

att stödja teorin lades en senare semesterperiod, från vecka 31 till och med vecka 34. Då fick Citypassagen 

istället 85 dagar då dagvattnet täcker behovet och antalet dagar då toaletterna går på endast kallvatten blev 

247. Detsamma gäller Sergelhuset och Celsius vars kommuner har fler skyfall i augusti än vad de har i juli. 

Skillnaden för dessa två projekt är att de redan använder en stor del av magasinets kapacitet året om vilket 

gör att de inte kan lagra dagvatten på samma sätt som Citypassagen. När semesterperioden är belägen för 

dessa två projekt är därför inte av lika stor betydelse. Behovet kommer dock sällan vara noll i något av 

projekten och under dessa semesterperioder är det troligt att ett visst behov ändå finns. Det är möjligt att 

någon alltid finns på plats eller att byggnaden städas vilket då kanske innebär att toaletterna spolas eller 

används. Behovet kommet dock vara mycket lägre än vanligt och därför görs en förenkling och den likställs 

med noll.  

 

Tas vinterperioden med i beräkningen av antal dagar systemet kan förses med dagvatten förändras antalet 

dagar för samtliga projekt, antalet tillfällen då toaletterna endast går på kallvatten ökar och antalet dagar då 

systemet endast drivs på dagvatten minskar. Vinterperioden innebär att magasinet står “tomt” från 

dagvatten fram tills dess att temperaturen går över noll på våren. Vinterperioden har störst påverkan på 

Sergelhuset då området har en relativt hög nederbörd under denna period som aldrig når magasinet, förutsatt 

att dagvattnet nu förekommer i fast form. Detta innebär att om endast snötäcket tas hänsyn till och inte 

semesterperioden kommer antalet dagar då systemet går på kallvatten ökar till 137 dagar i Sergelhuset, till 

270 dagar i Citypassagen och till 237 dagar i Celsius. För Sergelhuset blir dessa 39 dagar fler, för Celsius 

20 dagar fler samt för Citypassagen 19 dagar fler. Citypassagen och Celsius har en relativt låg nederbörd 

under vinterperioden och därför påverkas resultatet mindre än vad Sergelhuset gör. För samtliga projekt 

omfördelas dagarna och antalet dagar då endast komplettering sker blir färre. För Sergelhuset blev dessa 

dagar 8 stycken, Celsius 27 stycken och för Citypassagen 34 stycken. Något som inte har tagits hänsyn till 

är växlingen mellan vinter och vår då snötäcket på taket smälter.  

 

8.2 Förbättringsförslag  

För att minska kostnaderna i samtliga projekt, bortsett från Celsius som redan har en enkel rening, kan ett 

eller fler reningsmetoder plockas bort. Färre reningskomponenter medför en lägre totalkostnad men också 

ett partikelrikare vatten. Risken som då finns med de bortplockade reningsstegen är att partiklarna som inte 

längre separeras från vattnet skapar beläggningar i magasin, pumpar och liknande vilket ökar slitaget och 

därmed ett större driftunderhåll. Dessutom kan en kortare livslängd förväntas på grund av påfrestningarna 

som innebär att delarna oftare behöver bytas ut vilket i längden medför en del kostnader. Genom att plocka 

bort ett reningssteg kan man få en ökad driftkostnad vilken i slutändan inte behöver innebära ett billigare 

alternativ.  

 

En stor kostnadsfaktor är magasinet och dess volym, ett stort magasin innebär också en större kostnad. För 

systemet i Citypassagen var totalkostnaden 1 200 000 kronor, en summa som hade kunnat bli något lägre 

om de valt ett mindre magasin. Mindre magasin i samtliga projekt skulle betyda lägre kostnad för samtliga 

men för projekten Sergelhuset och Celsius är ett mindre magasin inte aktuellt på grund av dess nyttjande 

av magasinets kapacitet. Ett mindre magasin i Sergelhuset hade inneburit fler dagar då vatten går till spillo 

och därmed fler dagar som systemet drivs på kallvatten. Citypassagens magasin når aldrig sin fulla kapacitet 

och i många fall är magasinet inte i närheten av att fyllas ens till hälften, se figur 6.  Genom att anlägga ett 
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mindre magasin hade kostnaderna sjunkit och dessutom får projektet ett mer effektivt nyttjande av 

magasinet.  

 

För att effektivisera systemet i Citypassagen behöver en större insamlingsyta anläggas. Nederbörden i 

Örebro var den högsta bland de tre utredda området vilket innebär störst möjlighet att samla in vatten men 

på grund av den otillräckliga insamlingsytan räcker inte vattnet till för att täcka det stora behovet i 

byggnaden. Genom att fördubbla insamlingsytan, exempelvis genom att samla in från närliggande mark 

skulle mängden insamlat vatten öka. Problemet som tillkommer om vatten från marken inhämtas är att en 

annan typ av rening möjligtvis skulle behöva anläggas. Olja från bilar och andra partiklar hade därmed 

förorenat vattnet vilket belastar reningssystemet ytterligare vilket skulle öka driftkostnader och 

investeringskostnader i fler reningskomponenter. Man skulle behöva analysera om antalet dagar då vattnet 

går på enbart dagvatten anses vara viktigare än kostnaden. De besparingar, 10 300 samt 13 000 kronor, som 

görs är relativt små jämfört den stora investeringskostnaden. Sergelhuset som driver sitt system med 

dagvatten cirka tre gånger så ofta sparar cirka 22 000 kronor årligen vilket jämfört med deras 

investeringskostnad fortfarande är liten. Därför kan det antas att det kostnadsmässigt är bättre att låta bli att 

ta vatten från marken och istället driva systemet med kallvatten.  

 

I dagsläget har projektet Sergelhuset svårt att nyttja det insamlade dagvattnet till fullo vilket också innebär 

att vatten många dagar under året går till spillo och inte kan lagras och användas. Eftersom vattnet ändå 

måste tas omhand måste en effektivisering ske exempelvis genom att jämställa proportionen takyta/toaletter 

med de andra byggnaderna. Detta kan göras genom att öka antalet toaletter kopplade till 

regnvattensystemet. Då skulle dagarna (se figur 4), där den potentiella insamlingsmängden är större än 

magasinkapaciteten minska vilket innebär att mindre mängder vatten går till spillo. Problemet som istället 

kan uppstå är att projektet inte längre kommer att kunna förse de inkopplade toaletterna lika många dagar 

under året. Genom att ansluta fler toaletter i fler delar av byggnaden till regnvattensystemet kommer fler 

personer ha tillgång till toaletterna vilket kommer att öka det dagliga behovet som krävs för att spola 

toaletterna och därmed kommer antalet dagar där toaletterna endast spolas med dagvatten tänkas att bli 

färre. Detta beror på att det i nuläget fortfarande finns stammar som inte är inkopplade till systemet och 

därmed inte spolas med regnvatten. Förslagsvis skulle systemet även kopplas till toaletterna i huskropp S 

vilket innebär fler spolningar. Istället för att 700 människor belastar systemet kommer 1590 personer nu 

göra det. Detta skulle öka behovet från 8,4 m3 till cirka 19 m3. 

 

8.3 Felkällor och framtida studier 

Utifrån de antaganden och förenklingar som gjordes för att ta resultatet genom MATLAB-modellen kan ett 

flertal olika felkällor och missvisande resultat förväntas. Beroende på de gjorda antagandena, se lista under 

avsnitt 2.1.1 Antaganden för MATLAB-modell, kan en del avvikelser både ett resultat bättre än vad förväntas 

i verkligenheten men också ett försämrat resultat. 

 

Känslighetsanalysen visar att antagandet att all nederbörd kan avses som avrinning inte stämmer. Beroende 

på temperaturen under vintermånaderna kommer nederbörden att falla som snö och istället lägga sig som 

ett snötäcke på taket och därmed inte förse systemet med spolbart vatten. För att parametern temperatur 

ska ha en stor påverkan på resultatet krävs det att områdena har riklig med nederbörd under vintern. För de 

utvalda referensprojekten är det främst Sergelhuset som påverkas av detta. Samtliga projekt påverkas och 

resultatet blir högre utan detta i beaktning vilket blir missvisande applicerat på verkligheten. Dessutom 
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kommer temperaturen ha en betydande roll under resterande delar av året då temperaturen är högre och 

därmed avser en högre avdunstning på vattnet som ligger på taket.  Allt vattnet som faller på taket kommer 

därför inte nå systemet på grund av att del av det istället kommer bilda vattenånga genom avdunstning. 

Detta innebär att den beräknade mängden insamlat vatten, se Formel 3, egentligen är mindre. Genom en 

lägre insamlad vattenmängd kommer antalet dagar då systemet förser toaletterna med endast dagvatten att 

minska och därmed ge systemet en lägre effektivitet. Exempelvis skulle antalet dagar systemet i Sergelhuset 

förser toaletterna minska på grund av en varm sommar med hög avdunstning. Detsamma gäller för de andra 

projekten.  

 

Känslighetsanalysen visar också att semestrar och dagar då behovet drastiskt minskar påverkar det 

slutgiltiga resultatet, främst hos Citypassagen som har en möjlighet att lagra stora mängder vatten på grund 

av det stora magasinet. Beroende på när semesterperioden i samtliga byggnader läggs under sommaren 

kommer det ha en viss påverkan på resultatet. Utifrån detta skulle antas även lördagar, söndagar och andra 

röda dagar ha en viss påverkan på hur många dagar under året systemet förses med endast dagvatten. 

Eftersom de allra flesta arbetsplatser är stängda under helger och röda dagar kan det antas att nederbörd 

som faller under dessa dagar kan sparas och användas senare under veckan och därmed påverka antalet 

dagar som systemet förses. Känslighetsanalysen visade dock att det främst var Citypassagen som gynnades 

av detta på grund av magasinets höga kapacitet. 

 

En ytterligare förenkling som gjordes vara att magasinet stod helt tomt den 1 januari 2017. Detta är dock 

mycket möjligt eftersom temperaturen antas vara under noll i december och därmed faller nederbörden i 

form av snö vilket innebär att allt insamlat vatten används innan årsskiftet. Antagandet anses därför ha låg 

alternativ ingen påverkan på resultatet.  

 

Antagandena gjorda kring spolning och antal gånger personerna på arbetsplatserna är främst baserade 

dokument som erhållits av Hans Hjalmarsson där beräkningar gjorts kring vattenförbrukning. För 

beräkningarna hade de antagit att toaletten spolas tre gånger per person och dag. För att likställa beräkningar 

gjorda på de andra projekten valdes det att behålla antagandet. Det ansågs även rimligt att använda toaletten 

tre gånger om dagen. Skulle ett annat värde valts exempelvis fyra eller fem hade ett större behov fåtts fram 

och därmed minskat antal dagar som systemet förser toaletterna med dagvatten. I samband med detta antogs 

det även att alla toaletter var snålspolande där en genomsnittlig spolning är fyra liter. En läckande toalett 

eller en större spolning skulle likt ovan ge upphov till ett större behov och därmed lägre antal dagar 

toaletterna endast förses på dagvatten.  

 

Vidare gjordes antagandet att bevattningen och biltvätten inte påverkade antalet dagar framtagna i modellen 

vilket i verkligheten inte stämmer. En del av det insamlade dagvatten planeras att i projekten användas till 

bevattning och biltvätt vilket då kommer påverka det slutgiltiga resultatet. Används vattenmängden som 

går åt till bevattning och biltvätt i modellen skulle ett lägre resultat fås. Detta innebär att planerar projekten 

att ha stor växtlighet kommer toaletterna behöva kompletteras med kallvatten fler dagar under året 

alternativt att växterna vattnas med kallvatten.  

 

Referensobjekten skilde sig åt på så sätt att de olika projekten hade olika ytmaterial på taken vilket kan ha 

påverkat avrinningskoefficienten. Vid grönklädda ytor beräknas avrinningskoefficienten vara något lägre 

och vid hårdgjorda ytor något större. För att möjliggöra en jämförelse mellan referensobjekten i denna 
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rapport antogs avrinningskoefficienten vara 1. Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att antalet dagar 

då dagvattnet täcker behovet i husen blev mer snarlika varandra. I verkligheten är troligtvis differensen 

mellan byggnaderna större (Filipsson, 2019).    

 

Ytterligare en felkälla som observerades är de värden som har använts vid beräkningarna då figur 4-6 togs 

fram. För samtliga projekt användes data från det sista tillgängliga helåret från SMHI:s hemsida över 

historisk klimatdata vilket var år 2017. Detta innebär att resultatet kan variera om data från annat år hade 

inhämtats. År 2017 var ett år med en nederbörd något högre än det normala, förändringsfaktorn var 1,1 för 

samtliga regioner där referensprojekten ligger eller planeras att anläggas (SMHI, u,å). Resultatet i denna 

rapport bör därför spegla ett genomsnittsår relativt bra men för att säkra resultatet och få en bättre överblick 

hade genomsnittsnederbörd över olika perioder hade data från olika typer av år kunnat inhämtas. 

Exempelvis hade det varit intressant att se hur resultatet varierade beroende på om året var under över 

genomsnittet.  

 

Rapporten begränsades även geografiskt genom att endast studera referensobjekt inom Norden. Detta 

innebär att vi troligtvis missat många referensobjekt på andra ställen runt om i världen som hade kunnat 

bidra med mycket till jämförelsen, exempelvis finns det ytterligare en byggnad i Storbritannien med 

liknande vattenteknik som varit i drift under fler år (Matilainen, 2019). Ett förslag inför framtida studier är 

att bredda den geografiska spridningen för att på så sätt möjliggöra en mer omfattande jämförelse mellan 

ett större antal referensprojekt.  
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9 Slutsats 
Sergelhuset i Stockholm har de bästa förutsättningarna för att själv bistå med dagvatten till husets toaletter 

via byggnadens dagvattenteknik och är därmed det mest välutvecklade projektet inom kategorin effektiv 

återvinning av dagvatten. Vid beräkningar uppmättes antalet dagar till 254 vilket kan jämföras med 115 

respektive 69 dagar i Celsius och Citypassagen. Sergelhusets 254 dagar motsvarar 70 procent av året vilket 

kan klassas som tillräckligt välutvecklat medan resterande två projekt inte hade lika bra resultat. Skanskas 

kontor i Helsingfors och Humlehuset i Köpenhamn jämfördes ej då det inte gick att hitta likvärdiga 

nederbördssiffror i de städerna. 

 

Vidare drogs slutsatsen att Citypassagen var det minst kostnadseffektiva projektet med en 

investeringskostnad på 1 200 000 kronor där resterande projekt hade kostnader på 630 000 respektive 850 

000 kronor. Vid jämförelse med resterande referensobjekt kunde Citypassagen konstateras inte vara 

lönsamt och ett tillräckligt välutvecklat projekt utifrån ett kostnadsperspektiv. Kring de besparingar som 

kan göras vid implementation av dagvattensystem kan slutsatsen dras att det kommer ta väldigt lång tid 

innan investeringskostnaden är intjänad hos samtliga projekt. En etablering av dagvattensystem kommer 

inte vara lönsamt att införa utifrån önskan att tjäna pengar.  

 

Det vanligaste miljöcertifieringssystemet var LEED och förekom i Vasakronans båda projekt Sergelhuset 

och Celsius men även i Skanskas huvudkontor. Ambitionen finns i alla LEED-certifierade projekt att nå 

den högsta nivån - platinum. Den högsta certifieringen önskas nå på grund av kommersiella skäl men att nå 

den möjliggör också gröna lån. Projekten har planerats att nå en poängnivå med marginal över 80 poäng 

vilket ger de goda möjligheter att nå den önskade nivån. Samtliga tre poäng förväntas att tas, men viss 

osäkerhet finns i projektet Sergelhuset kring krav 2, där det i nuläget finns svårigheter med att uppfylla 

kravet. På grund av poängmarginalerna som en del av projekten har projekterat kan slutsatsen dras att 

dagvattensystemet inte behöver vara avgörande för att nå nivån men att systemet kan ge avgörande poäng 

om projektet tappar på andra delar.  
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11 Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Förberedelser 

1. Hur uppkom idén? 

2. Vem har huvudansvaret? 

a. Vilka andra företag är involverade? 

3. Hur långt har projektet kommit?  

a. När startades projektet 

b. När beräknas projektet vara färdigt 

4. Antal boende/arbetande i byggnaden? 

5. Vilka andra eventuella användningsområden finns för det insamlande regnvattnet? 

 

Detaljer kring projektet 

1. Ska alla i byggnaden ha tillgång till vattnet eller endast en del av byggnaden? 

a. Hur stor beräknas/är vattenanvändningen idag? 

2. Hur mycket regnvatten behöver samlas upp för att försörja vattenanvändningen? 

3. Hur stora ytor krävs för att täcka upp behovet? 

4. Hur stor andel av mängden insamlat vatten kan användas?  

5. Hur självförsörjande kan systemet vara? 

6. Hur rent behöver vattnet vara och vilka filtreringskrav medför detta? 

7. Hur stora kostnader medför installationen och underhållningen av driften? 

8. Vad för problematik har uppstått längs vägen? (För dyrt/för komplicerat?) 

9. Vad för problematik kan uppstå när tekniken har installerats och tillämpats? 

 

 

Miljöcertifieringssystem 

1. Är tanken att byggnaden ska certifieras med antingen BREEAM/LEED? 

2. Hur kommer införandet av tekniken påverka slutbetyget tror du? 

3. Har de påverkat beslutet att införa tekniken? 
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