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Sammanfattning 

 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) handlar om styrning av vattenflöden med hjälp 

av naturhärmande verktyg för att göra vår närmiljö angenäm. VA-system började byggas en 

gång i tiden för att bygga bort vattensamlingar som riskerade att bli smittohärdar. Farhågor 

finns att LOD kan innebära en tillbakagång till dessa problematiska miljöer. Resultatet av 

dessa rädslor har dock lett till en slentrianmässig koppling till va-systemet, ofta där sådan inte 

behövs eftersom naturen kan ta omhand mycket. För att undersöka kapaciteten hos LOD kan 

modellering användas för dimensionering av  omhändertagandet. Funktionskrav (exempelvis 

fuktsäkring av husgrunder) går att fullfölja på andra sätt än koppling till va-nät. 

Slentrianmässiga val att koppla till va-systemen har i sin tur resulterat i många problem. 

Bland de negativa effekterna kan nämnas grundläggningsproblem för konstruktioner som t.ex. 

jordskred, uttorkade naturområden, förorenade vattendrag och överbelastade va-system i 

storstäder och expanderande bostadsområden. Men för att göra rimliga val av LOD-

anläggning måste det bestämmas hur stora flöden som kan accepteras för ändamålet och vilka 

funktionskrav som gäller för marken. Varje anläggningstyp syftar att härma naturen varför 

både de naturliga verktygen och anläggningstyperna har redogjorts för i detta arbete.  
 

Av de redogjorda teknikerna är optimering av infiltrationsytor det område där mycket lite har 

hänt sedan 1970. Att plantera växtlighet som kan återföra vattnet till atmosfären känns som ett 

mycket naturligt vägval. En del har gjorts på SLU med huvudsyftet att hitta naturliga 

reningsmetoder. 

 

Den ursprungliga intentionen var att ge Haninge kommun verktyg och kunskap att hantera 

LOD och i detta arbete utformades ett excelark som syftar till att underlätta beräkningarna. 

För detta användes tillgänglig dimensioneringslitteratur (i texten kallad P46 och P90).  

 

Lokalt utnyttjande av dagvatten (LUD), som innebär ett direkt omhändertagande av 

dagvattnet för att brukas på plats till olika ändamål liksom bevattning mm., är lämpligt för de 

områden i Haninge kommun som likt Dalarö består av förtätade fritidsområden som gjorts om 

till permanentboende. Här skulle LUD (och LOD) kunna avhjälpa problemen med 

saltvatteninträngning.  
 

Projektering av större områden är något som måste få ta tid för att ta in information och 

samordna med andra discipliner. Med excelarket och detta examensarbete kan Haninge stödja 

privatpersoner att anlägga LOD i nya bostadsområden där störst skillnad skulle kunna göras 

för att minska belastningen av va-näten och föroreningen av naturen. På längre sikt kan detta 

vara ett steg i informationsspridning som gör LOD till ett självklart val vid nyprojektering. 
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Abstract 

 
Best management practices (BMP) on storm water techniques emulate the nature in the way it 

controls water flows to make our built environments pleasant. Sewerage systems was a way to 

build away accumulations of water that could result in sources of infection and often there is a 

misconception that the BMP lead back to these problems. The outcome of this misconception 

is a routine to connect to water pipe systems, too often when nature surrounding the hard 

surfaces can hold more rainwater than it is taken accounted for. When there are functional 

requirements (for example moisture protection of house foundations)  there often exist other 

ways to solve the problem than connection to the water pipe systems. The negative effects of 

this routine to connect to the water pipe systems are many, all to heed for alternatives. 

Amongst the effects are grounding problems as landslide, dehydrated nature areas, polluted 

water sources and overloaded pipes in the sewerage systems of cities and of expanding 

building areas. To make a reasonable choice of technique for each purpose and for the 

functional requirements for the analyzed grounds there is a need know how large water flows 

are accepted in each site. Each one of the techniques of BMP aims to emulate each one of 

natures tools, this is the reason this thesis describes both the natural tools and the man-made, 

nature-emulative techniques. 

 

Very little has happened regarding the aims to optimize areas where infiltration, perspiration 

and evaporation can take care of rainwater from hard surfaces since the 1970s when they were 

described. Notwithstanding, this feels like a very natural option to solve the problem. Some 

research has been done regarding the purification potential of plants in SLU, possibly this can 

be used for diversifying and enhancing BMP. 

 

One of the original intentions of this thesis was to give the municipality of Haninge tools and 

knowledge to manage BMP and for this reason a spreadsheet was elaborated to make 

quantification easier. Available literature on this was used (named P46 in the matter). 

 

Some of the best management practices, abbreviated in Swedish as LUD (as opposed to LOD 

which is equivalent to BMP) mean an immediate uptake of storm water to be used on site for 

different purposes as irrigation etc and are suitable for those areas in Haninge as Dalarö that 

are composed by densified leisure house areas which are remade to permanent living areas. 

These places, being mostly littoral and isles, suffer from saltwater intrusion which would be 

remedied or at least diminished. 
 

Planing larger areas must take needed time, time to gather and coordinate information about 

the site amongst all disciplines. With this thesis and the enclosed spreadsheet the municipality 

of Haninge will have an easier way to prop individuals to use the techniques of BMP, 

specially in new areas of housing where greatest improvements could be made to lessen the 

strain on the sewerage systems and the pollution of nature. In the longer term, this could be 

the first step to make BMP the natural choice when constructing new areas.
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 Inledning 

 

1.1 Bakgrund – historia och nuläge 

Ledningssystemen för dagvatten i våra städer byggdes ursprungligen för att vi skulle gå 

torrskodda på gatorna året runt och för att nedsmutsat vatten snabbt skulle kunna föras bort.  

Fram till 50-talet utfördes s.k. kombinerat system där spillvatten från bostäderna blandades 

med dagvattnet [1]. Detta ledde till att spillvattnet vid häftiga regn ofta åkte upp bakvägen i 

källare och lågt liggande konstruktioner. Därför började spillvatten och dagvatten separeras  

på 1950-talet i s.k. duplikatsystem [1]. Sedan dess har strävan varit att separera alla 

kombinerade ledningar men 1990 användes kombinerat system fortfarande för ca 20-25 % av 

den avvattnade arealen i Sverige [2]. Där dagvatten leds genom duplikatsystem uppstår 

istället många problem hos recipienten, alltså vattendrag, sjöar, dammar och träsk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alltsedan 1970-talet har en lösning på dessa problem sökts genom att medvetet bygga på ett 

sätt som efterhärmar vattnets naturliga kretslopp för att skapa en ekologisk 

dagvattenhantering [1]. Då är det viktigt att ta hand om vattnet så nära ”droppen faller” som 

möjligt med undantag för de fall när vattnet är särskilt förorenat. Tanken är alltså att 

regnvattnet ska tas omhand lokalt, gärna på tomtmark, genom lokalt omhändertagande av 

dagvatten, s.k. LOD.   

 

Det är i nuläget många kommuner som har som rekommendation eller krav i sin 

dagvattenpolicy att allt dagvatten som kan ska avledas genom LOD ska avledas på detta vis. I 

Haninge kommun har en dagvattenstrategi utarbetats där LOD förordas [3]. Därför är 

intentionen att utarbeta mer noggranna instruktioner för LOD där man ska förklara 

principerna och redovisa tekniska lösningar.  

 

 

1.2 Syfte 

Haninge kommuns dagvattenstrategi är ännu under uppbyggnad, LOD förespråkas men 

information om hur detta ska uppnås saknas. Examensarbetet ämnar vara en teoretisk grund 

för framtagande av kommunala riktlinjer för LOD som ska säkerhetsställa att de uppsatta 

målen nås. 

 

Examensarbetet ska, genom att samla kunskap om LOD, underlätta för projektering av LOD i 

Haninge där expertis, av olika skäl, inte anlitas. Detta underlättar för kommun och aktörer och 

boende i kommunen att göra en insats för miljön. 

 

Figur 1 Bakfall i källarbrunn. [1] 
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Examensarbetet ska även förtydliga de problem som nu finns i projekteringen av LOD samt 

föreslå lösningar. 

 

 

1.3 Avgränsning 

Termen LOD används för olika slags lösningar i olika litteratur. Det blir dock allt vanligare 

att likhetstecken sätts mellan LOD och ekologisk dagvattenhantering inom tomtmark. Detta 

sätt att använda sig av termen LOD stämmer väl överens med Haninge kommuns behov av 

hjälp med dagvattenstrategin.  

 

Arbetet behandlar inte fall där det särskilt behövs projekteringsexpertis, som t.ex. då det finns 

höga miljökrav eller när större områden behöver samprojekteras. Dock berör arbetet, i kapitel 

8, rekommendationer, vissa grundläggande råd som kan vara nyttiga att ha kunskap om, bl.a. 

för kommunens bygglovsavdelning. 

 

Ett visst mått av rening kommer att beröras men enbart översiktligt. Ekonomiska 

hänsynstaganden är viktiga, dock utelämnas dem i detta examensarbete. Avvägningen av den 

ekonomiska nyttan måste göras av kommunerna på ett vis som tar hänsyn till hela 

dagvattenproblematiken med alla faktiska konsekvenser inräknade för att göra en rättvis 

bedömning över kostnader och besparingar. I allmänhet kan dock nämnas att litteraturen 

påtalar långsiktiga ekonomiska besparingar, särskilt vad gäller underhålls- och 

ombyggnadskostnaderna för va-nätet. Examensarbetet är inriktat på teknisk kunskap varför 

den stundande lagändringen i va-lagen inte kommer att behandlas [4].  

 

De viktigaste tekniska lösningar som kommer att behandlas är de som sker genom infiltration, 

perkolation och de som ger någon form av fördröjning. 

 

 

1.4 Metod 

En litteraturstudie genomfördes för att sammanställa kunskap om tekniska lösningar, vilka 

problem som kan uppstå och vad som bör beaktas för att slippa dessa problem. Ursprungligen 

ämnades examensarbetet resultera i en publikation där de tekniska lösningarna redogjordes på 

ett lättfattligt sätt, med Haninge kommuns invånare som målgrupp. Svårighet att veta hur 

anpassningen bäst kan göras gjorde att det endast blev ett kapitel, kapitel 7, som ett förslag på 

underlag till en sådan publikation. Denna kan därefter anpassas av Haninge kommun som har 

bättre kompetens att avgöra hur informationen ska processas. Mer om detta står i kapitel 3.  

 

För att hjälpa kommunen med dimensionering, där problemen oftast uppstår, ämnades 

programmet Storm Tac användas. Programmet visade sig dock vara alldeles för omfattande 

för att användas utan viss handledning. Istället användes Svenska vatten- och 

avloppsföreningens publikation 46 samt Svenskt vattens publikation 90 för att skapa ett 

excelark, ”Magasinberäkningar”, för beräkning av fördröjningsmagasin, perkolationsmagasin 

och infiltrationsytor. Formlerna som används redogörs för i kapitel 6. En 

användarhandledning för programmet ges i kapitel 6.3. Denna bygger på tre tänkta 

tomtförutsättningar. I och med denna framkom brister i projekteringsanvisningarna gällande 

snökontrollen, orimliga krav ställs i P46, mer om detta i kapitel 6.3 och 8.5. 

 

En intervju genomfördes med Helena Göthefors Westman, miljöinspektör på kommunen och 

handledare för detta examensarbete. Ändamålet var att få bakgrundskunskaper kring Haninge 
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kommuns nuvarande situation. Efter den planerades även en intervju med ordföranden i 

tekniska nämnden, Vera Rehnfeldt. Den skulle klargöra något djupare vilken kunskap 

nämnden har kring dagvattenproblematiken. Svaren är införlivade i löptexten med hänvisning 

till respektive person. 
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 Varför LOD? – en problembeskrivning 
De konventionella systemen leder till många problem. Där kombinerat system används 

uppstår problem i samband med de flödestoppar som uppkommer i rören när det regnar. 

Förutom att orsaka översvämningar i källare och husgrunder blir det svårt för reningsverken 

att upprätthålla sin reningsgrad [1]. De i allmänhet otäta dagvattenledningarna tar upp vatten 

från marken vid torra perioder och rubbar därmed vattenbalansen i området.  

 

Problemen uppkommer då man bebygger ett nytt område eftersom det uppstår hårdgjorda ytor 

där det innan hade funnits natur. Regnvattnet rör sig i det naturliga kretsloppet genom att 

avdunsta från vegetationen, infiltrera och perkolera i marken samt avrinna genom fördröjd 

avrinning. I konventionella system leds vattnet istället genom rör rakt ut i sjöar, dammar träsk 

och vattendrag. Rören ger en snabb bortledning av vattnet men vattnet orsakar genom sin 

volym och höga hastighet erosion i vattendragen och överbelastning i sjöar, dammar och träsk 

[2]. När vattnet transporteras i rör har det inte heller någon chans att renas, vilket gör att 

vattnet orenat går rakt ut i recipienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sjunkande vattennivåerna i marken leder till andra problem. Några av de negativa 

konsekvenserna av konventionell vattenavledning är sättningar, vilka är speciellt 

förekommande i lerjordar och andra kompressibla jordarter. Sättningarna ger brott i ledningar, 

sprickor och förskjutningar i byggnader och i vägar och andra anläggningar. Dessutom är det 

vanligt att träpålar under äldre bebyggelse ruttnar när grundvattnet sjunker [3].  

 

Den rubbade vattenbalansen orsakar dessutom problem hos floran nedströms ett nybyggt 

område eftersom den inte längre kan tillgodoräkna sig samma mängd vatten som det gjorde 

innan området hade byggts upp [1].  

 

Där befintliga områden byggs ut uppstår problem med ett behov av ledningsbyten för att klara 

volymerna av tillfört regnvattnet från de nyligen hårdgjorda ytorna. Ledningsnätet måste klara 

av mycket kortvariga högvattenföringar och får därmed genomsnittligt låg utnyttjandegrad 

vilket gör systemet oekonomiskt [4] 

 

LOD erbjuder lösningar på dessa problem men det finns vissa problem även med denna 

teknik. Det främsta problemet är att såväl allmänhet som berörd teknisk personal vanligen 

saknar tidigare erfarenhet av dagvatteninfiltration. Det finns därför ett stort behov av 

upplysningsverksamhet. Faktorerna till vilka hänsyn bör tas vid planering för LOD är många 

och kunskapsbristen leder ofta till dåligt utförda lösningar. Så länge inte större 

Figur 2 Dagvatten från olika ytor innehåller olika mängd föroreningar. Vattnet som infiltrerat i marken 

är renare än det som släpps ut ifrån reningsverken. I tabellen är siffrorna endast relativtal för att 

jämföra de olika typerna av vatten med varandra [6]. 
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Figur 3 Beräknad kostnad per år för utbyte/reparation av 

avloppsnätet. [6] 

 

sammanhängande områden ska projekteras eller särskilt miljöstörande anläggningar byggas 

anlitas inte expertis. Ändå krävs en del kunskap för att bygga och underhålla fungerande 

lösningar.  

 

De problem som finns med LOD är följande: 

 Lagstiftningen har hittills varit bristfälligt utformad med hänsyn till de speciella 

problemen vid dagvatteninfiltration. Dock är en ny lagändring på gång med regler som 

väntas träda ikraft den 1 januari 2007 [5]. 

 Infiltration av förorenat dagvatten kan medföra risker framförallt för grundvattentäkter 

varför infiltration ska undvikas över grundvattentäkter. 

 Igensättning av infiltrationsanordningar kan förorsaka driftstörningar. Anläggningarna 

kräver därför regelbunden tillsyn och skötsel [4]. Information om denna skötsel måste 

finnas så att kontinuiteten inte bryts när en fastighet byter ägare. 

 Förhöjd vattenhalt i markytan kan medföra ytuppmjukning tidvis, vilket ställer krav på 

begränsat utnyttjande [4]. Detta innebär att ägaren av en LOD-anläggning medvetet 

måste se till att tidvis begränsa användningen av, exempelvis, en infiltrationsyta. 

 Höjning av grundvattennivån i skredkänsliga områden kan ge ökad skredrisk [4]. En 

kartering av dessa skredkänsliga områden torde krävas innan LOD förordas för 

näraliggande områden, uppströms dem. 

 

Möjligheterna med LOD är många [3]. Ur miljösynpunkt sker en mängd förbättringar. 

Förbättrad hushållning erhålls, bl.a. genom den teknik som ibland kallas för lokalt utnyttjande 

av dagvatten, LUD. Den biologiska mångfalden kring de bebyggda områdena ökar, mycket 

tack vare att vegetationen påverkas positivt i områden där konventionell dagvattenavledning  

tidigare använts. Rening av föroreningar i vattnet kan ske vid källan istället för att blandas 

med ytterligare volymer dagvatten och spridas i ett större system.  

 

Trevnads- och rekreationsvärden erhålls – synligt vatten innebär ofta spännande miljöer och 

har i alla tider lockat människan, även om hänsyn måste tas till säkerhetsaspekter. Det lokala 

klimatet förbättras eftersom vegetation och vattenytor har en utjämnande effekt. För större, 

kommunala anläggningar, liksom även för mindre, finns ett pedagogiskt värde i att synliggöra 

vatten som en naturlig del av kretsloppet. 

 

Tekniska och ekonomiska följder är bl.a. att grundvattensänkning motverkas, 

kapacitetsproblem i ledningar elimineras, billigare lösningar erhålls genom mindre omfattning 

och klenare dimensioner på ledningarna, förnyelsebehovet av gamla ledningar minskar samt 

driftstörningar i reningsverk och va-nät minskar. 
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 Haninge kommun 
 

3.1 Bakgrund 

Va-avdelningen i Haninge kommun tog initiativ till en dagvattenstrategi som antogs av 

kommunfullmäktige i april 2005 [1]. Dagvattenhanteringen i Haninge ska beskrivas i flera 

steg, varav de två första är färdiga. Det första steget var själva dagvattenstrategin och det 

andra ett åtgärdsprogram. Strategin beskriver i stora drag hur hanteringen ska gå till och 

nämner viktiga principer på vilka de övriga stegen ska vila. Åtgärdsprogrammet innehåller 

förslag på hur problem ska åtgärdas i det befintliga dagvattensystemet och ska fungera som ett 

underlag för vidare planering av prioriterade åtgärder. Ett tredje steg som planeras enligt 

strategin är att utforma detaljerade instruktioner om bl.a. lokalt omhändertagande av 

dagvatten. 

 

Förhoppningarna med dessa detaljerade instruktioner är att få in mer LOD i villabebyggelse 

[2]. En annan förhoppning är att man vid nybyggen inte bara skriver in i byggnadsplanerna att 

LOD ska utföras för att det bör stå med utan att hänsyn till LOD ska tas redan i planskedet. På 

detta sätt ska information tas in redan i början av planeringsförfarandet för att anpassa 

bebyggelsen efter en ekologisk dagvattenhantering. Ett vanligen stort problem som ställer 

hinder i planeringsförfarandet är att hänsyn till LOD tas i ett för sent skede [3]. Dels kan 

möjligheterna till LOD minska beroende på hur bebyggelsen placeras. Dels är det tidsödande 

att behöva göra platsundersökningar först en gång för planering av bebyggelsen och sedan 

ännu en gång, oftast mer detaljerade undersökningar, för planering av anläggningar för LOD. 

 

Det har funnits en tendens att enbart undersöka om befintliga va-rör klarar en utbyggnad, utan 

att tänka på konsekvenserna för detta [2]. Det är naturen och miljön som fått ta stryk. Sjön 

Drevviken är förorenad och översvämmas bland annat av de höga dagvattenflöden som förs 

dit av dagvattensystemet [1]. Nytorpbäcken som slingrar igenom Gullringskärret, ett källkärr 

av riksintresse för naturvården, drabbas av erosion som orsakas de höga dagvattenflödena från 

dagvattensystemet. Detta leder i sin tur till att vattendraget torkar ut under torrperioderna. 

 

Dagvattenstrategin preciserar väl vilka principer och riktlinjer som ska gälla för 

dagvattenhanteringen i Haninge kommun (se bilaga 1). Den förklarar också i vilka slags 

områden det är olämpligt att använda sig av LOD. Det som saknas i Haninge kommun är 

bland annat tillräcklig teknisk kunskap om olika lösningar för LOD i de berörda enheterna 

och förvaltningarna. LOD innebär ett överskridande samarbete mellan förvaltningar och 

kräver därför differentierad kunskap inom alla berörda instanser. Rutiner behövs för detta 

samarbete, med tydliga gränsdragningar för vilka som gör vad. Detta är något som föreslogs i 

dagvattenstrategin men som fortfarande inte fungerade fullt ut 2006. 

 

Kunskap behöver spridas för att klargöra att LOD är mer än bara dagvatteninfiltration [2]. Ett 

exempel är att det sägs att LOD inte kan användas på områden med täta jordarter, nöjer sig 

med detta och låter dagvattnet gå via dagvatten- eller spillvattennäten. Istället hade 

information kunnat spridas och krav ställts på exempelvis användning av genomsläppliga 

beläggningar, som kan användas på alla slags jordarter, och fördröjningsanordningar (t.ex. 

öppna vattenytor som kan ge möjligheter för växt- och djurliv). 

 

Det saknas en kontinuitet i arbetet med att ta ställning till planerade lösningar och göra en 

uppföljning på befintliga lösningar. Innan 2006 hade en person på bygglovsenheten funnits, 

som arbetat med VA-frågor [2]. Kontinuiteten bröts i detta arbete i kommunen 2006, då 

saknades någon som kunde ta över dessa arbetsuppgifter. 
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Det krävs en kartläggning av in- och utströmningsområden, känsliga recipienter samt de 

områden där LOD kan anses vara olämpligt. Detta bör föras in i översiktsplan, 

områdesbestämmelser och detaljplaner för att underlätta planeringen av LOD. Detta skulle 

även kunna vara ett bra verktyg för att ge allmänheten i Haninge information om lämpligheten 

i att ta hand om dagvattnet genom LOD (på den egna tomten). 

 

För att dagvattenstrategins mål ska kunna följas krävs att kunskapen om LOD ska vara så god 

att information kan spridas till de inblandade parterna. Dessa är exempelvis exploatörer, 

konsulter, fastighetsägare, allmänhet m.fl. Informationen bör spridas praktiskt genom 

exempelvis planärenden och bygglov samt genom informationsbroschyrer, anpassade för 

respektive målgrupp. 

 

Slutligen krävs också en mer effektiv fördelning av va-taxan. 2006 gjordes va-taxan i Haninge 

kommun om så att dagvattenkostnaden för en fastighet är separerad från övriga avgifter [4]. 

Nedsättningen för anläggningsavgiften är ca 11000 kr och brukningsavgiften reduceras med 

ca 150 kr [5]. Trots detta kan besparingen som en vanlig villafastighet får genom denna åtgärd 

i vissa fall vara väldigt blygsam om man betänker de fall där dräneringsledning, 

bräddningsledning eller likvärdigt krävs för fullgod funktion av LOD-anläggning eller de fall 

man endast kan tillämpa fördröjning av dagvatten. Dessa fall avlastar va-nätet betydligt 

genom att inte ha en traditionell avvattning men kräver anslutning till va-nätet. Detta innebär 

att nedsättningen är för låg om den jämförs med de kostnader som det kan innebära att 

anpassa sin tomt till ett lokalt omhändertagande. För att ge allmänheten ett incitament för att 

de ska göra denna anpassning krävs kanske något slags bidrag. Detta kan ha varit svårt att 

genomföra så att verksamheten går runt ekonomiskt eftersom det finns lagar och regler för hur 

va-kollektivets pengar får användas [2]. Förhoppningsvis har detta förändras med 

revideringen av va-lagen som började gälla från och med den 1 januari 2007.  

 

LOD kräver ett annorlunda förhållningssätt och förmodligen kostar övergången till detta 

förhållningssätt en del pengar. Detta kan kanske uppvägas av de kostnader som det innebär att 

fortsätta använda konventionell va-hantering, kostnader för exempelvis översvämningar, 

förorenade sjöar och vattendrag, renovering och ombyggnad av rörsystemen osv.  

 

 

3.2 Läsanvisning för rapporten 

Examensarbetet syftar till att vara kommunen behjälpligt i inhämtningen av kunskap om 

LOD. Därför följer en beskrivning om hur det ska användas av Haninge kommun. 

 

Kapitel 4 behandlar den naturliga vattencykeln. Detta för att beslutsförfarandet kring LOD 

ska ha grund i kunskap om vattnets rörelse i naturen så att fel i projekteringar undviks.  

 

Kapitel 5 redogör för de främsta teknikerna och innehåller en del diskussioner som 

uppkommit ur studerandet av litteraturen. 
 

Ett ofta förekommande problem är att anläggningar för LOD dimensioneras fel varför ett 

excelark har tagits fram som grundar sig på formler som beskrivs i kapitel 6. Då nuvarande 

projekteringshjälp, P46, har vissa brister kring hur man ska omhänderta tövatten från snö i 

magasin har författaren endast kunnat komma med rimliga förslag på hur detta ska hanteras. 

Förhoppningen är att bättre hjälp ska finnas i den publicering från Svenskt Vatten som 

kommer att ersätta P46. Kapitel 6.3 är en användarhandledning till programmet. 
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De mätningar som bör göras för att projektera för LOD behandlas i kapitel 6 och 7.2.2. 

 

Ursprungligen ämnades examensarbetet resultera i en publikation där de tekniska lösningarna 

redogjordes på ett lättfattligt sätt med Haninge kommuns invånare som målgrupp. Kapitel 7 är 

i princip en kortfattad och lättförstålig version av kapitel 5. Det redogör dessutom för en del 

praktiska tekniker som inte står i kapitel 5. Kapitlet är ett försök att anpassa innehållet i 

kapitel 5 med allmänheten som målgrupp. Det innehåller dessutom tekniska lösningar som 

baserar sig på LOD-mekanismerna som redogjordes i kapitel 5 men som inte är renodlade för 

någon av dessa (dock goda lösningar). För att göra bra och ändamålsenliga 

informationsbrochyrer för allmänheten tordes vara lämpligt att göra en brochyr som 

översiktligt tar upp informationen i kapitlen 2 och 4 och som hänvisar till andra broschyrer 

som var och en redogör tekniker anpassade för var sin marktyp. 
 

Vissa allmänna rekommendationer som kan vara användbara för kommunen finns redogjorda 

i kapitel 8. 

 

 

3.3 Kommentarer till excelarket 

Excelarket är uppbyggt så att rutorna för indata är blåmarkerade med en tjock ram runt medan 

resultaten är grönmarkerade. Råd och påvisningar finns inlagda som kommentarer på 

respektive ruta (rödmarkerade hörn).  

 

Alla råd och beräkningar är baserade på Vatten- och avloppsföreningens publikation 46 som 

kommer att ersättas av en ny publikation, samt publikation 90. I publikation 46 (och i 

publikation 90) är dock de flesta dimensioneringsberäkningar avsedda att ge resultat ”på den 

säkra sidan” varför det inte nödvändigtvis är av ondo att excelarket är baserad på gammalt 

material. En avstämning med Svenskt Vatten bör dock troligtvis göras om lämpligheten i att 

använda gamla formler. Kanske kan en anpassning av excelarket göras av en kommande 

generation ingenjörer på jakt efter ett examensarbete? 
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 Vattnets kretslopp och LOD 
Det är viktigt att ta hänsyn till omgivningen när en lösning för LOD väljs. Det är vattnets 

naturliga väg genom terrängen som bestämmer hur lämpligt det är att använda olika lösningar 

för LOD. Förhållandena hos terrängen på en tomt är sällan exakt lika en annan. För att 

undvika problem är det därför viktigt att förstå hur vattnets naturliga kretslopp fungerar. 

Grundprincipen är att nederbörden i ett område endast kan avrinna, lagras eller avdunsta. 

Dessa processer bildar tillsammans vattnets kretslopp. 

 

 

4.1 Nederbörd 

Nederbörden varierar under året, till form, intensitet och varaktighet. Nederbörd kan vara 

flytande, som regn, dagg eller dimdroppar, eller fast som snö eller hagel. De största regnen 

faller på de flesta håll i Sverige, under juli och augusti. Så gott som hela nederbörden 

infiltrerar i områden med någorlunda naturliga mark- och vegetationsförhållanden, åtminstone 

temporärt [1].  

 

Under hösten regnar det oftast inte så intensivt men regnen är istället långvariga. Det är under 

dessa perioder, med liten växtlighet, och under vårens snösmältning som marken belastas med 

mest vatten.  

 

 

4.2 Avrinning och topografi 

I vattnets naturliga väg genom terrängen uppstår avrinningsområden vilka avgränsas av 

höjdryggar. Storlek och form på områdena styrs därför till stor del av topografin i området.  

 

 

 

Figur 4 Exempel på hur man genom att följa höjdryggarna 

avgränsar ett avrinningsområde. Svartbergets 

avrinningsområde i Västerbotten. [3] 
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Figur 5 Observera att ett utströmningsområde kan befinna sig emellan två 

inströmningsområden. [5] 

Vattnet vandrar dels genom ytavrinning och dels genom grundvattenavrinning. Inom ett 

avrinningsområde finns in- och utströmningsområden vilka delvis regleras av topografin och 

delvis av jordartsförhållanden. I ett inströmningsområde, som lokalt sett ligger högre beläget 

än ett utströmningsområde, infiltrerar vattnet in medan det strömmar ut i 

utströmningsområden längre ned i avrinningsområdet. I utströmningsområden ligger 

grundvattennivån nära eller ibland över marknivån. Där grundvattenytan ligger över 

marknivån bildas våtmarker, sjöar och vattendrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Jordartsförhållanden – betydelse för vattnets kretslopp och rening 

När nederbörden i form av regn faller på marken så infiltrerar en del av vattnet i marken, 

förutsatt att marken inte är frusen. Olika jordarter har olika möjlighet att transportera och 

lagra vatten. Genomsläppligheten hos jordarter, också kallat k-värdet, beror på hur väl porerna 

är förbundna med varandra. Denna är i sin tur beroende av packningsgrad, form på kornen 

och kornfraktionsfördelningen d.v.s. variationen i kornstorlekar hos en jordart. 

 

Genomsläppligheten ökar även med mängden sprickor, rotkanaler och maskhål och dylikt 

som finns i jorden, och då särskilt i de övre jordlagren. En förutsättning för en luftig jord med 

mycket håligheter är att jorden inte packas eftersom det mekaniska motståndet då blir för stort 

för att maskar och rötter ska kunna tränga igenom [2].  

 

Vatten finns även permanent lagrat i jorden genom fenomenet kapillaritet. Kapillaritet uppstår 

i de smala rör som bildas mellan jordkornen och beror på att adsorptionskraften som binder 

vattnet till rören är större än attraktionskrafterna mellan molekylerna i vattnet och 

attraktionskraften mellan röryta och luft. I finkorniga jordar innebär detta att det finns en stor 

uppsugningskraft hos de hålrum och rörbildningar som finns mellan kornen. Kapillärt vatten 

är starkt bundet, till skillnad från det vatten som lagras i mellanrummen mellan större korn. 

Därför deltar detta vatten inte i vattenströmningen och kan heller inte sugas upp varken 

genom pumpning eller av växter. De starka kapillära bindningarna gör vattentransporten i 

dessa hålrum och rörbildningar långsam och trög och lagringskapaciteten i dem går alltså inte 

att utnyttja. Däremot är kunskap om detta viktig vid projektering av anläggningar för lokalt 

omhändertagande eftersom något torr lera kan dra till sig vatten som man vill leda till 

friktionsjordar [2]. 



 

15 

 

Figur 6 Illustration av vatten i lerskål.[8] 

Lagring av vatten i lerjordar sker istället i sprickor i torrskorpan. Finkorniga jordarters 

hydroskopiska förmåga är dock speciellt känslig för tryckpåverkan. Ju tätare packad jordarten 

blir, desto mindre vatten klarar den av att ta upp och lagra[2].  

 

Det är inte heller helt omöjligt att lagra vatten i berg. System av sprickor finns i många 

bergsområden som är mycket effektiva på att transportera bort vatten. Ett bergsområdes 

sprickbenägenhet varierar beroende på många olika faktorer. Slutsatser kan alltså inte dras om 

sprickbenägenhet beroende på vilken slags bergart det är. Information om ungefär hur 

genomsläpplig en bergart är kan erhållas ur kommunens sårbarhetskartor. Alternativt kan det 

erhållas genom att utföra mätning i provgrop enligt råd i kapitel 7.2.2, förutsatt att berget först 

rensas och att provgropens väggar tätas temporärt under försöket. 

 

Jordarters renande förmåga varierar. En stor del av föroreningarna i dagvatten är bundna till 

suspenderat material (organiska och oorganiska partiklar) och fastläggs i det övre marklagret. 

Den biologiska aktiviteten är olika hos olika jordarter men mycket viktig för vattenreningen. I 

finkorniga jordarter med mycket organiskt innehåll är den biologiska aktiviteten hög medan 

den är låg i sandiga jordar och mineraljordar. Även mineraljordar har möjlighet att rena vatten 

om vattnet får tid på sig att reagera i dem eftersom viss rening sker genom kemiska processer 

med mineralerna i dessa jordarter. Den snabbare vattenströmningen i mer genomsläppliga 

jordarter och sprickiga bergarter försvårar dock reningen av vattnet. 

 

 

4.4 Grundvatten- och markvattenförhållanden  

Den översta delen av bevuxen mark kallas för rotzonen. Där sker en viss avrinning på lutande 

terräng och där avgörs hur mycket vatten som tas upp av växterna och hur mycket som går 

vidare ned i marken. Vattenmängden i rotzonen är störst under våren efter snösmältningen 

och under hösten då växternas vattenuppsugning är liten. En del av vattnet som infiltrerar 

vidare ned i marken lagras tillfälligt som markvatten i det omättade markskiktet. Om marken i 

rotzonen är torr under växtsäsongen kan en del av markvattnet vandra tillbaks upp till 

växternas rötter. 

 

En del av markvattnet vandrar vidare ned i marken, vilket kallas perkolation. Hur effektiv 

transporten är beror på vilka jordartskombinationer som finns i en jordprofil. Finns en tät 

jordart mellan två genomsläppliga så kan vattnet komma att samlas som i en skål. Det 

kommer inte att ha kontakt med grundvattnet om inte detta står högre än den täta jordarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en tät jordart finns ovanför en genomsläpplig kan ibland s.k. artesiskt grundvatten bildas, 

alltså grundvatten som har ett så högt tryck att det sprutar ut om ett hål borras i den täta 

jordarten.  
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När vattnet perkolerar ned i marken och lagras i en mättad markzon kallas det för 

grundvatten. Grundvattenytan följer i moränjordar i stort sett markytans profil. Variationer 

som kan uppstå kan bero på förekomst av tätare eller extremt genomsläppliga jordarter och ett 

varierande djup ned till berggrunden. Grundvattenytans läge kan också variera med 

marklutningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Hur formen på marklutningen inverkar på 

grundvattenytans läge. [3] 

 

Figur 7 Exempel på artesiskt grundvatten under lerjord. [6] 

Figur 8 Grundvattenytans läge i olika slags mark. Till vänster i ren moränmark, till höger i isälvsavlagring. [6] 



 

17 

 

Figur 10 Växtlighetens viktiga roll i den naturliga vattencykeln. [5] 

Grundvattenståndet varierar under året. Under sommaren står ofta grundvattenytan lägre än 

under andra årstider på året. Dessutom påverkas ofta grundvattenståndet då naturen bebyggs. 

Grundvattenståndet är, liksom vattenmättnaden i rotzonen, störst under våren efter 

snösmältningen och under den regnrika senhösten. 

 

Det är viktigt att hålla ett avstånd mellan anläggningar för LOD och grundvattnet. Annars kan 

föroreningarna i vattnet, om de får direkt kontakt med grundvattnet, spridas obehindrat i den 

vattenmättade jorden och spridningen av föroreningarna sker då över stora 

avrinningsområden. Vattnet måste få filtrera genom jordlager innan det når grundvattnet.  

 

 

4.5 Växtlighetens inverkan 

Där det finns växter finns utbredda rotsystem och ett myller av små organismer. Dessa luckrar 

upp marken vilket gör att den kan lagra mer vatten än en växtfattig mark (jmfr kapitel 4.3). 

Begynnelsehastigheten på infiltration av regnvatten i bevuxen mark blir därför större. 

Växternas rötter agerar också genom att suga upp vatten och återföra det till atmosfären med 

hjälp av avdunstning genom växternas blad, så kallad transpiration. 

 

Evaporation och interception är också viktiga processer i den naturliga vattencykeln. 

Evaporation är det vatten som förångas från alla slags fuktiga ytor. Interception innebär att 

regnvatten avdunstar direkt från träd och buskars blad utan att nå marken. Granen är det 

trädslag som är bäst på interception och i skogsmark avdunstar så mycket som 20 – 40 % av 

en sommarperiods nederbörd genom trädens interception [3]. Interceptionen har i 

barrskogsområden uppmätts till 25-35% av årsnederbörden och i lövskogsområden till mellan 

15-25% [2]. För moget gräs och buskvegetation ligger interceptionen på samma nivå som för 

lövskogar medan den för klippt gräs är betydligt mindre, i vissa fall försumbar.  

 

Den renodlade evaporationen uppvisar stora skillnader mellan olika slags marktyper och 

växtlighet men är mindre i jämförelse med transpirationen eller summan av interception och 

transpiration. Transpiration och interception är sammantagna 2 till 4 ggr så stora som den 

renodlade evaporationen [2]. 
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Figur 11 Principskisser över hur evapotranspiration, infiltration och avrinning fördelar sig vid olika slags 

markytor. Naturlig avrinning till vänster, avrinning över hårdgjord yta till höger. [7] 

Ett samlingsnamn för transpiration, evaporation och interception är evapotranspiration. Viss 

slags växtlighet och mark är mer effektiv än annan på evapotranspiration. Exempelvis kan 

björkskog ta hand om mer regnvatten genom evapotranspiration under växtsäsongen än det 

som faller under denna period [4]. Detta ger något som kallas för nederbördsunderskott och 

förekommer i hela Sverige och är särskilt tydlig i björkskogar. Evapotranspirationen är 

årstidsberoende. De mest kritiska tidsperioderna när endast en försumbar evapotranspiration 

sker är under vårens snösmältning och höstens långvariga regn. 

 

 

4.6 Markanvändning 

Hur mycket vatten som kan tas omhand beror i stor utsträckning på hur stor mängd 

hårdgjorda ytor som finns inom en tomt. Hårdgjorda ytor är, som namnet antyder, hårda, 

ogenomsläppliga ytor som t.ex. vanliga tak och vanlig asfalt. När ett område bebyggs så ökar 

de hårdgjorda ytorna vilket gör det svårt för vattnet att följa naturliga vägar. Följden blir att 

avrinningen ökar och flödena blir stora och koncentrerade. Dessutom ökar 

föroreningsmängden genom att vattnet tillförs föroreningar från trafikerade vägar samt 

exempelvis tungmetaller och vittrande material från bebyggelse. Då vattnet många gånger 

transporteras vidare i rör direkt till recipienterna förorenar det sjöar och vattendrag, vilket 

sannolikt också påverkar grundvattnet.  
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Figur 12 Princip för infiltration av dagvatten på en markyta [15] 

 Så verkar LOD 
Huvudprincipen för LOD är att regnet ska tas omhand så nära den plats det faller som möjligt. 

På detta sätt undviker man de stora mängder vatten som annars transporteras bort i va-nätet 

och orsakar problem genom sin stora volym och höga hastighet. Genom ett lokalt 

omhändertagande av dagvattnet eftersträvas att efterlikna den naturliga vattentransporten. 

Detta sker genom att försöka skapa förutsättningarna för att optimera och modellera marken 

för att efterlikna de processer som ingår i den naturliga vattencykeln. Samtidigt måste man 

kunna behålla den brukbarhet som man ämnade för området. Det finns huvudsakligen två 

grundprinciper för att lösa detta [1]. Den ena är vattnets inträngande i mark och rörelse genom 

marken som tekniskt sker genom infiltration och perkolation. Den andra är utjämning och 

fördröjning genom slutna eller öppna magasin. 

 

 

5.1 Infiltration  

En infiltrationsyta definieras som en yta som förutom nederbördsvatten även får ett tillskott 

av dagvatten från anslutna hårdgjorda ytor. Infiltration är den vattentransport som sker genom 

de övre, mer genomsläppliga lagren. I dessa lager sker även rening, bl.a. genom mikrobiell 

verksamhet eller upptagning i växter [2]. Eftersom infiltrationsytor anläggs för att ta upp 

förhållandevis små mängder vatten blir mängden föroreningar mindre och därför enklare för 

naturen att hantera. Dock sker en anrikning av främst tungmetaller över en längre tid, varför 

marken inte är lämplig för odling av t.ex. grönsaker. Gräsytor är effektiva för infiltration på 

flera sätt. Dels är bevuxen mark bra på att rena vatten eftersom det finns mer liv och därmed 

en större mikrobiell verksamhet än på bar jord. Dels gör transpirationen att bevuxen mark kan 

ta hand om mer vatten än bar mark. Idén att optimera en infiltrationsyta framlades redan 1979 

[3]. Mer om detta finns i kapitel 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I grova, genomsläppliga jordarter sker näst intill ingen rening eftersom vattnet då endast 

rinner nästan rakt igenom dessa. Infiltration ska därför inte ske där marken är mycket 

genomsläpplig eftersom föroreningar inte får en chans att tas upp av marken innan det når 

grundvattenytan. Detta gäller speciellt i mark vid grundvattentäkter. Problemet kan även 

tänkas vara påtagligt i bergsområden i de fall där berget inte har ett marklager som skyddar 

och renar. 

 

En utvärdering kring lämpligheten hos marken att användas till infiltration kan generellt sett 

grundas på några få parametrar. Detta trots vissa förutsättningar som är svåra att mäta – såsom 

blandjordars förekomst och porositet, mer eller mindre dränerande anläggningar i marken, 

inverkan av trafik, snöupplag, packning från byggredskap mm. Parametrarna anges i följande 

lista i ordning enligt hur stor betydelse de har för utvärderingen [4], där förändring av 

infiltrationsförmågan angivits inom parantes: 

 

1. Avvattnade täta ytans storlek (liten avvattningsyta ger bättre infiltrationsresultat) 

2. Nederbördsintensitet (liten nederbörd ger bättre infiltrationsresultat) 

3. Mottagande infiltrationsytans storlek (stor yta ger större infiltrationsförmåga) 
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Figur 13 Princip för infiltration med dränering. [15] 

4. Grundvattenytans respektive sprickvattenytans nivå (lägre grundvattennivå ger högre 

infiltrationsförmåga) 

5. Mottagande infiltrationsytans biologiska karaktär (frodigare växtlighet ger större 

infiltrationsförmåga) 

6. Mottagande infiltrationsytans nivå i förhållande till ursprunglig markyta (nedschaktning 

under ursprunglig nivå ger mindre infiltrationsförmåga och funktionsstörningar) 

7. Översta marklagrens karaktär (högre permeabilitet ger större infiltrationsförmåga) 

8. Mottagande infiltrationsytans lutning (flackare lutning ger större infiltrationsförmåga) 

9. Avvattnade täta ytans lutning (flack lutning ger bättre infiltrationsresultat) 

 

Vid kohesionsjordar och där grundvattennivån är hög är parameter 6 viktigare än parameter 5. 

Observera att om man schaktar under ursprunglig nivå (parameter 6) påverkas även 

grundvattenytans och sprickvattenytans nivå (parameter 4). Om man inte schaktar är 

naturligtvis parameter 6 oviktig i utvärderingen. I övrigt kan man kommentera att denna lista 

[4] medtar både påverkbara och opåverkbara parametrar. Nederbörd går naturligtvis inte att 

påverka. Grundvattennivå går att mäta under ett förprojekteringsår och eventuellt påverka 

genom dränering. Punkt 1, den bebyggda ytan, kan avpassas i ytstorlek och lutning så att man 

kan utnyttja infiltration liksom att markplaneringen kan inefatta en höjdplanering för naturligt 

fall mot lämpligaste infiltrationsytan på det planerade området. Där kan också planeras in en 

påfyllning med lämplig mark om grundvattenytan ligger för nära markytan. 

 

Med relativt få undantag kan infiltration på grönytor ske utan teoretiska beräkningar. Det 

beror på att det oftast är grundflödena under markytan som ger funktionsstörningar [5]. Därför 

är det viktigt med klar gränsdragning mellan inströmningsområde och utströmningsområde. 

Mark som utgörs av ler eller silt och där torrskorpans tjocklek är liten är vanligen 

utströmningsområden. Om man inte avsiktligt planerar en våtmark på ett 

utströmningsområde, måste marken där oftast dräneras [4].  

 

Projektering för infiltration av dagvatten innebär ett ianspråktagande av olika grönytor för 

tillförsel av dagvatten. Därför måste hänsyn tas till grönytornas funktion och användning när 

man projekterar för avledning av dagvatten till grönytor. Det krävs en översiktlig planering, 

både av exploatörer och av kommun, där det med ledning av geohandlingarna bestäms var 

inom området eventuell utströmning av grundvatten kan ske. Detta för att bedöma hur 

omfattande dräneringsanläggningar som krävs. Vid exploateringar där urschaktning 

förekommer är det viktigt att ta hänsyn till de hydrologiska konsekvenserna av att sänka 

marknivån [4]. Dessa frågeställningar gäller oavsett metod för dagvattenhanteringen på 

området ifråga men det bör särskilt beaktas när detta område avsiktligt eller oavsiktligt fylls 

på av vatten som tagits omhand genom LOD i närområdet. Vid nivellering av tomtmark, 

husgrunder och vägar måste alltid dränering utföras när den nedschaktade ytans nivå blir 

belägen i eller nära hög grundvattennivå [5]. 

 

Av vikt för planering av växtlighet i samband med dräneringsåtgärder är att veta att högsta 

normala grundvattennivå för träd och buskar bör vara ca 0,5 m under markyta och för gräsytor 

ca 0,3.  
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Vid inströmningsområden och vid utströmningsområden med avskärande dräneringsledningar 

kan infiltration av dagvatten ske utan risk för ytuppmjukning eller skador om hänsyn tas till 

följande punkter [5]: 

 Om den hårdgjorda ytan är större än infiltrationsytan kan överbelastning ske. I detta 

fall bör beräkning av infiltrationsytans kapacitet, enligt kapitel 6.1, göras. 

 Vid punktvisa flöden eller i brant mark kan erosion uppstå. Denna risk bör alltid 

bedömas och erosionskydd bör utföras där omständigheterna kräver det. 

 Planera marken så att, om möjligt, inga instängda ytor erhålls. På dessa kan det uppstå 

svårigheter med gräsetablering och vid kohesionsjordar även ytuppmjukning. 

 

Det är som regel olämpligt att avleda dagvatten till mycket små vegetationsytor intill 

byggnader när marken utgörs av kohesionsjordar. Djupa svackor och gropar i markytor skall i 

dessa fall helt undvikas. Att försöka infiltrera direkt på lerjordar utan dränering är vanligen 

olämpligt då dessa jordar är mycket täta. Exempel finns dock där infiltrations- och 

perkolationsmagasin har anlagts i lerjordar [11, 12]. I dessa fall har ofta lerjordens sprickor 

utnyttjats till flödesutjämning. Överskottsvattnet har tagits omhand genom bräddavlopp till 

dagvattennätet. Infiltration fungerar inte i alla leror, den beror på magasineringsmöjligheten i 

sprickorna i lerans torrskorpa [6]. Det torde därför krävas noggranna undersökningar för att 

anlägga infiltrationsmagasin i lerjordar. Däremot kan viss ytinfiltration ske och 

överskottsvattnet kan ledas till dammar. Om större områden projekteras i lermark bör särskild 

uppmärksamhet läggas på att man måste vara noggrann med att täta ledningsgravar så att 

dessa inte verkar dränerande på magasinen vilket kan leda till en uttorkning av leran med 

påföljande risk för sättningar [4].  

 

Som nämnts i kapitel 4.3 påverkar jordarterna infiltrationskapaciteten. Den dimensionerande 

faktorn för infiltrationskapacitet i finkorniga jordar är dock inte i första hand graden av 

finkornighet utan markens struktur på grund av växtlighet och markdjur [5] (jmfr kap 4.5). 

Markpåverkan (schaktning, packning m.m.) har också större inverkan än vad textur och 

markkarakteristika har för att förutsäga infiltrationskapaciteten [3]. Det är därför nödvändigt 

för att lyckas riktigt bra med infiltrationsanläggningar att planera för att minimera den yta av 

tomt eller exploateringsområde där packning av jorden tillåts ske, bland annat under 

anläggningsskedet t.ex. genom byggtransporter och maskinöverfarter. När ett område nyligen 

anlagts och infiltrationsytor är nyplanterade, gräsytor nysådda, är de känsliga för ytbelastning 

vid nederbörd i likhet med all öppen jord. Därför bör de helst stängas av helt under 

etableringsskedet [5]. På detta sätt säkerställs också att ytan blir en bra infiltrationsyta. 

 

Kvaliteten på vegetationsytor påverkas negativt i bruksskedet om man har en hög 

grundvattennivå (utströmningsområden). När markens ytlager är tillfälligt vattenmättat kan 

ytjorden bli mjuk och känslig för tryck. För att ett sådant område ska uppfylla de krav som 

ställs på natur i och runt bostadsområden så måste avskärande dräneringsledning och/eller va-

system för borttransport av bräddningsvatten anordnas [5]. 

 

När ett område endast mycket sällan är vattenmättat kan det vara mer praktiskt att anlägga 

infiltrationsmagasin i marken eller, på mindre ytor, förstärka jorden med t.ex. betonghålsten. 

Magasinen tillåter en ökad lagring av vatten som senare infiltrerar i marken när den inte 

längre är vattenmättad. Ett annat alternativ är att plantera högt gräs eller vass på 

infiltrationsytan då dessa tar upp mycket vatten (se 5.2). 

 

För att förhindra vattensamlingar och tjäle eller att ytan täcks med isbark kan ytan förses med 

gallerbrunn, anslutning till dike eller anslutning till magasin i infiltrationsytans lågpunkt [6]. 
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Figur 14 Infiltrationsområde i Cigarren, ett bostadsområde i Stockholm. [28] 

Stor marklutning och öppen jord kan ge erosionsskador vid dagvattentillflöden. För att 

undvika erosion kan erosionsskydd av grusmaterial eller nät kan bli nödvändiga. Detta är 

särskilt viktigt att tänka på när grönytor är nyanlagda [5]. Grästorv kan också användas som 

erosionsskydd, exempelvis då en infiltrationsyta nyligen anlagts. Grästorv kan vara en 

fördelaktig lösning om möjligheterna att avsätta skyddade grönytor vid anläggningsarbeten är 

begränsade, eftersom utläggning av grästorv kan göras även i ett sent skede [3]. Ibland kan 

det fungera att använda stenar eller stenbeklädnad som energiupptagare och på så sätt skydda 

ett område från erosion. Om det under stenbeklädnaden finns erosionsbenäget material kan ett 

filter utföras mellan stenen och detta material. Filtret kan byggas upp av sand, grus, sten eller 

kombinationer av dem [3]. 

 
Vid direkt avvattning av p-platser, vägar o dyl som sker genom att kantstenen utelämnas, 

rekommenderas en nivåskillnad av minst 5 cm mellan hårdgjord yta och grönyta.  Detta för att 

kompensera rottillväxt i gräsytan och uppfrysning av hårt packad jord [3]. 
 

I vissa fall kan dagvatten avledas från flera ytor och transporteras bort genom 

dagvattenledningar vidare till en annan infiltrationsyta som är mer lämpad att ta hand om 

vattnet än den ursprungliga. Detta sker t.ex. när dagvattnet avleds från ett tättbebyggt område 

till en infiltrationsyta som ligger i ett obebyggt område. Då koncentreras dagvattnet och stor 

risk för erosion finns på marken vid utströmningsstället [3]. Även risken för igensättning av 

rören bör då beaktas, speciellt vid utströmningsområdet [3].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Evapotranspiration 

Två tredjedelar av nederbörden i bevuxen mark återvänder genom evapotranspiration till 

atmosfären [7]. Som jämförelse är det bara upp till 30 % av nederbörden som avdunstar från 

en genomsläpplig beläggningsyta [8]. På en hårdgjord yta är avdunstningen försumbar då den 

hårda ytan saknar permeabilitet och läggs i lutning varför vattnet oftast rinner ur ytan innan 

den hinner dunsta. Därför är det oerhört viktigt att minimera de hårdgjorda ytorna och 

plantera växtlighet överallt där så är möjligt. Till detta kan man använda sig av ett praktiskt 

verktyg som kallas balanseringsprincipen och har använts bl.a. i Bo 01 (se kapitel 8.1).  

 

När en björkskog drabbas av nederbördsunderskott (se kapitel 4.5), täcks vanligtvis detta 

underskott genom att träden ”stjäl” från grundvattnet. Denna kunskap har föreslagits för 
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Figur 15 Björkskog i morgondimma, Västergötland. [26] 

utnyttjande vid en medveten planering av infiltrationsytor [2, 3]. Genom att plantera sådana 

växter som ger nederbördsunderskott kan en stor del av behovet av omhändertagande av 

dagvatten under växtsäsongen täckas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Hård m.fl. framtogs en lista med växter som enligt vissa kriterier kan tänkas vara lämpliga 

för optimerande av infiltrationsytor. Denna lista var något som växtkunniga inom Veg Tech 

och Movium [9, 10] inte kände till. Det framkom även vid samtal att ingen ytterligare 

forskning har gjorts i området med detta ändamål som slutmål. En del forskning har däremot 

gjorts kring reningsmöjlighet och omfattning av rening hos bevuxen mark [10] vilken 

möjligen skulle kunna nyttjas för optimering av infiltration. Mycket beroende på att 

”anläggningarna” dimensionerades fel och att det inte beaktats t.ex. att det kan regna på 

frusen mark [10]. Den senare LOD-forskningen, under 80- och 90-talen, kom istället att 

handla om vattenkvalitet och dammar [10]. En tidsmässig och kostnadsmässig jämförelse 

skulle vara intressant på hur mycket som kan tjänas på att anlägga optimerade infiltrationsytor 

jämfört med att anlägga perkolationsmagasin eller fördröjningsanläggningar. Det kan också 

tänkas att en ansträngning görs då man planerar ett område för att försöka behålla så mycket 

orörd naturmark som möjligt. Orörd mark kan, genom sin anpassning till områdets miljö, 

naturlig uppluckring och mikrobiella verksamhet bättre ta hand om vatten samt ta hand om 

mer vatten per kvadratmeter än ett nyanlagt infiltrationsområde.   

 

Intressant vore att forska mer kring möjligheten att optimera infiltrationsytor för de fall där 

marken inte kan lämnas orörd eller redan är ett låginfiltrerande område. Möjlighet finns att 

sådana ytor kan vara ett bättre tekniskt alternativ än de som finns tillgängliga idag och i vissa 

fall innebära en växtlighet som, färdigvuxen, kan ta hand om mer vatten än vad områdets 

naturmark kan göra, exempelvis vid ytor med problem med ytuppmjukning. Där skulle en 

växtlighet som kan ta hand om detta vatten, med anpassad jordsammansättning och jorddjup, 

kunna ge ett trevligt tillskott i en trädgård eller park. Jorddjup, jordsammansättning och 

växtlighet är de faktorer som är enklast att påverka bland de olika faktorer som Hård m.fl. tog 

fram för att uppnå en optimering [3]. Man bör dock här betänka att jordjup och lutningar ska 

samverka i bostadsområden där LOD ska användas. 

 

I sökandet efter faktorer som kunde optimera en infiltationsyta gjorde Hård m.fl. även en 

jämförelse mellan de rekommendationer för anläggande av bevuxen yta som föreskrevs i 

Mark AMA 72 och rekommendationer på en infiltrationsyta för att erhålla den bästa möjliga 

gräsutvecklingen (i bl.a. fotbollsplaner). Tyvärr kan detta synsätt på infiltrationsytor anses 

vara väldigt begränsande eftersom olika slags växtlighet är olika bra på att skapa 

förutsättningar för god infiltration. Gräsytor är inte nödvändigtvis den bästa växtligheten och 

infiltrationen kan också påverkas genom olika jorddjup och olika slags jordsammansättningar. 

Därför kan en sådan jämförelse inte ge några allmänna riktvärden för infiltrationsytor med 

växtlighet. Miljön kring olika växter bör anpassas efter de valda växternas behov [10]. 

Utgångspunkten för en optimering av infiltrationsytor bör, efter anpassning till omgivning och 

ändamål, vara växtligheten. De växter man är mest intresserade av är sådana som klarar av att 
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Figur 16 Anlagd växtlighet vid Enköpingsån. [27] 

ta upp mycket markvatten och återföra det till atmosfären genom evapotranspiration men även 

klarar av att överleva torrperioder. Som nämnts tidigare är transpirationen större än 

evaporationen och den varierar med växtligheten. Hård m.fl. tog fram en del tabeller för att 

försöka uttyda olika växters förmåga att transpirera. Tabell 1 i bilaga 3 visar olika trädarters 

transpiration. Den trend som går att läsa ur denna tabell är att lövträd, med undantag för bok, i 

allmänhet har en större transpirationsförmåga än barrträd. Man kan i allmänhet säga att växter 

som lever i låglänt terräng också är mer vattenkrävande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om man snabbt vill få igång en infiltrationskapacitet är dock träden i tabellen inte lämpade 

eftersom trädens transpirationsförmåga först är fullgod när de vuxit till sig, vilket kan ta tid. 

En trädfamilj som används ofta av vegetationstekniker vid dammbyggen m.m. är olika 

Salixarter [10]. Problemet med dessa är dock att rotsystemet är så aggressivt att de snabbt kan 

ta över stora områden om man inte ständigt håller efter. De kan också uppfattas som 

oestetiska. 

 

Tabell 2 i bilaga 3 visar transpirationen för olika växtbestånd. Här syns tydligt hur 

våtmarksväxtlighet också är den bästa växtligheten vad gäller transpiration. Ett bra alternativ 

kan helt enkelt vara att anlägga planteringar med högt gräs eller vass i lågpunkter, som kan ta 

hand om större mängder dagvatten. 

 

Ett annat alternativ kan vara att se vilka växter som finns i ett exploateringsområde och göra 

en jämförelse bl.a. med den lista (tabell 3 bilaga 3) som framtogs i Hård m.fl.. På detta sätt 

kan områden med stora bestånd av växter med särskilt god vattenomsättning tas tillvara och 

nya, optimerade infiltrationsytor, planeras in som är anpassade till den befintliga miljön. 

 

 

5.3 Perkolation 

Perkolationen är den transport som sker från infiltrationslagret i marken (dvs rotzonen, se 

kapitel 4.4) djupare ned i marken. Genom att anlägga gropar under markytan som fylls med 

grövre material kan större mängder vatten samlas upp. Detta kan därefter perkolera vidare i 

marken. För att få vattnet att rinna ned i perkolationsmagasinet bör det förläggas i lågpunkt, 

så att vattnet naturligt söker sig till det eller alternativt ledas genom rensbara rör. 

Perkolationsmagasin anläggs med begränsade upptagningsområden enligt den allmänna LOD-

principen (minskade flöden ger mindre svårigheter för marken att ta upp regnvattnet).  

 

 

 

 

 

 

 Figur 17 Princip för perkolationsmagasin, linjerna i botten symboliserar grundvattennivån. Måtten i 

konstruktionen är en vägledning för att filtret ska var effektivt och ha en lång livslängd [15] 
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Skillnaden mellan perkolationsmagasin, som har en fördröjande effekt, och 

fördröjningsanordningar är att i det senare fallet däms vattnet upp en tid innan vidare ledning 

till t.ex. sjöar alternativt infiltreras ned i marken, i perkolationsmagasin så perkolerar vattnet 

in de djupare lagren i marken. En stor skillnad ligger också i storleken på utflödena mellan 

dessa tekniker. Magasinen kan inte anläggas under en tät jordart utan är mest lämpliga att 

anlägga i mark med friktionslager. Eftersom perkolationen drivs av bl.a. jordens 

dragningskraft (se kap. 4) så ska grundvattenytan ligga belägen minst 0,5 m under magasinets 

botten [15]. Detta är också viktigt för att de sedimenterade partiklarna och föroreningarna inte 

ska nå grundvattnet. 

 

Som tidigare nämnts har perkolationsmagasin anlagts i områden med lerjordar. Dessa har ofta 

anlagts i tätbebyggda områden och förlagts under gångvägar, parkeringar, parkområden och 

planteringar och har ofta kompletterats med grönytor för dagvatteninfiltration för att uppnå 

bästa resultat [11, 12]. Dessa slags perkolationsmagasin liknar i sin utformning mer 

fördröjningsmagasin än vanliga perkolationsmagasin, de fungerar som dränering vid höga 

regnintensiteter och utjämnar lokala grundvattennivån i leran. Magasin lagda ytligt i mäktiga 

lerområden utan direkt förbindelse till grundvattnet i friktionslager under leran kommer ej att 

påverka dessa nämnvärt, därför är risken liten för spridning av föroreningar över större 

områden.  

 

Flödesmätningar av ett stort perkolationsområde i lera i Bratthammar, Göteborg, visade att en 

hel del vatten går ut från ett perkolationsområde till omgivande mark, ut till sprickor i leran, 

ledningsgravar och husgrunder [11, 12]. Inget i dessa flödesmätningar tydde på att direkt 

förbindelse skapades med grundvattennivån under leran. Grunt förlagda fördröjningsmagasin 

i lera, och särskilt då i sättningskänsliga leror och leror med hög organisk halt, har dessutom 

fördelen att de kan motverka uttorkning i ytan och därmed motverka mindre ytsättningar [12].  

 

Perkolationsmagasin har några nackdelar. Eftersom reningen av förorenat vatten till stor del 

beror på jordarten den passerar igenom är det olämpligt att använda sig av 

perkolationsanläggningar där jordarten är alldeles för genomsläpplig. Vattnet får mindre 

kontaktyta med jorden och kan då orenat rinna ner i grundvattnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom detta problem, kan det ofta uppstå igensättning i perkolationsmagasin vid 

rörmynning när vattnet leds direkt via rör till magasinen. Det är därför viktigt att försöka få en 

fastläggning av föroreningar i det yttre marklagret. Anläggande av perkolationsanläggningar 

under bevuxen mark, eller så att vattnet leds genom bevuxen mark innan det rinner in i 

magasinet, är därför att rekommendera [13]. En annan lösning är att använda sig av filter av 

olika slag för fastläggning av föroreningar och partiklar. Det går aldrig helt att förhindra att 

finare material kommer in i magasinet. Det mesta av detta finmaterial kommer att 

ackumuleras i botten på magasinet där det efter en lång tid kommer att stoppa igen 

perkolationen till marken. Väggarna i perkolationsmagasinet kommer dock fortfarande att 

tillåta perkolation. Därför är det viktigt att öka väggarnas yta genom att göra långsmala 

Figur 18 Perkolationsmagasin med silbrunn. [31] 
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Figur 19 Olika utformningar på perkolationsbrunnar. T.v: Perkolationsbrunn med sedimentationsdel i 

mark samt brunn som kan fungera som avslammningsbrunn och som bräddningsmöjlighet. Observera 

dock risk för bakflöde vid inlopp vid höga vattentryck eftersom rör för bräddning saknas. T.h: 

Perkolationsbrunn med bräddavlopp. [15 t.v., 31 t.h.] 

magasin (eftersom man ganska ofta inte har så mycket höjd att spela på mellan rotzon och 

grundvattenyta). På så sätt får man också en mindre höjning av grundvattenytan lokalt under 

magasinen [6]. 

 

En erfarenhetsinsamling av större områden med ekologisk dagvattenhantering gjordes i 

samarbete mellan VAV och SNV 1992 [12]. Sju områden med perkolationsmagasin och 

perkolationsbrunnar ingick där de flesta anläggningar byggdes mellan 1976-85. Ingen av 

dessa magasin visade sig ha blivit så igensatt att vattnet inte perkolerade till marken. Däremot 

konstaterades en hel del igensatta filter och ledningar vilket gör att det kan antas att filtren bör 

göras mer effektiva och bytas oftare samt att slamsugning av brunnar och sandfång bör göras 

med jämna mellanrum. 

 

Perkolationsmagasin av större volymer för vägar o.d. bör alltid förses med avslamningsbrunn 

för inkommande vatten. Detta eftersom perkolationsmagasin inte är rensbara och ska därför 

heller ej användas där stora mängder suspenderade föroreningar finns i dagvattnet (> 100 

mg/l) [14]. 

 

Bräddanordning av perkolationsmagasin bör alltid övervägas eftersom de ofta dimensioneras 

efter 2- eller 5-årsregn. Regnvolymerna varierar väldigt och den största volym som erhålls ur 

2- eller 5-årsregn är alltså inte de absolut största volymer magasinet kommer att behöva ta 

omhand. Finns det risk för skador på grund av ett överfyllt perkolationsmagasin, som kan leda 

till markuppmjukning och översvämning, ska alltid bräddavlopp med exempelvis 

dräneringsledning anläggas. Vattnet från dessa ledningar kan ledas till diken, vattendrag eller 

anslutas till va-ledningar. Bland VA-ledningar är det ur LOD-synpunkt bäst att låta vattnet gå 

till dagvattenledning. Information om vilken lösning kommunen anser är lämpligast ska 

finnas tillgängligt för person eller organisation som ska anlägga bräddavloppsledning eller 

dräneringsledning för bruk av LOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkolationsmagasin måste utformas så att tjälen inte påverkar anläggningens funktion. Detta 

kan exempelvis ske genom att isolering läggs in omedelbart ovanför den magasinbildande 

fyllningen [1]. Denna kan med fördel vara dränerande. Alternativt kan man kring magasinet 

använda material som inte är tjälkänsligt där större omarbetning av mark ska ske. I de fall 

infiltration sker från markytan och vidare ned i perkolationsmagasin bör vattnet kunna avledas 

genom ytavrinning under den tid tjäle finns [1]. Enligt de studier som gjorts tycks det inte 

föreligga några speciella återkommande problem med funktionen hos 

perkolationsanläggningar under vinterförhållanden (en tjälskadad PVC-brunn påträffades i 

Anderstorp i Skellefteå, där man också gjort en del felaktiga utföranden, filter i 

inloppsledningar saknades vilket gav igensatta ledningar som troligen var skälet till stora 

vattenansamlingar på gräsytor nedströms nära magasinen; problemen var värst under 

snösmältningstider) [12].  
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Litteraturen är delad i många punkter vad gäller specifika utformningsanvisningar för 

perkolationsmagasin. Detta gäller speciellt vilka material som ska användas och hur filtren 

skall utformas. Eftersom en systematisk resultatutvärdering för olika modeller saknas kan få 

exakta råd ges annat än vad som finns i VAV:s anvisningar och kommentarer [15]. Dessa råd 

anpassas till förutsättningarna och ändamålet hos perkolationsmagasinet. Exempelvis finns 

möjligheten att förse ett perkolationsmagasin med en sedimentationsdel i själva magasinet 

men detta gäller större magasin där det tillförda vattnet innehåller mycket suspenderat 

material (figur 19) [15]. 

 

När ett perkolationsmagasin ska anläggas ska riskerna nedströms och invid magasinet 

övervägas. Riskerna nedströms magasinet är försumpning av marken och erosion om 

marklutningen är för stor. Detta gör att man måste kontrollera användningen av marken 

nedströms så att man inte skapar problem för annan verksamhet (denna kontroll bör lämpligen 

utföras av kommun se vidare kapitel 8.1). Finns risk för detta eller andra liknande problem 

kan detta pareras med dräneringsledningar.  

 

Risken invid perkolationsmagasinet (särskilt om det är underdimensionerat) är uppdämning 

av vatten från magasinet och ytuppmjukning, som medför en minskad användbarhet hos 

marken om erosion ska undvikas. Ännu en viktig risk som bör övervägas är fuktproblem i 

husgrunder varför minimiavstånden ska hållas. Dessutom finns en mindre risk att marken 

torkar ut om dräneringsledning är för effektiv i de fall sådan läggs in i magasinet. 

 

Utloppet från perkolationsmagasin ska helst leda till diken eller dräneringsledningar som 

avvattnas i mer genomsläpplig mark. Om dessa möjligheter saknas kan det leda till 

dagvattennätet. I absolut sista hand ska det ledas till spillvattennätet [23]. 

 

 

5.4 Fördröjning  

I många fall kan nederbörden geså stora flöden att dessa inte kan tas omhand endast genom 

infiltration, perkolation eller evapotranspiration. I dessa fall kan det vara lämpligt att utföra 

fördröjningsanordningar. Principen för fördröjning är att vattnets avrinning till recipienten 

fördröjs och därigenom ökar chansen för vattnet att renas, avdunsta och, i begränsad 

omfattning, infiltrera. Det är denna begränsning i mängden infiltrerat/perkolerat vatten som 

skiljer olika slags fördröjningsmagasin från exempelvis perkolationsanläggningar eller 

infiltrationsytor [15].  

 

I praktiken innebär fördröjning antingen att öppna dammar eller översvämningsytor anläggs, 

eller slutna hålrums- eller volymmagasin. Slutna hålrums- eller volymmagasin är onödiga och 

olämpliga att anlägga för omhändertagande av mindre mängder vatten varför de inte 

behandlas i detta examensarbete. Översvämningsytor anläggs också oftast för större 

vattenvolymer, fokus ligger därför på dammar. 

 

Det finns två sätt att anlägga dammar. Den det oftast syftas på när dammar kommer på tal är 

den med permanent vattenspegel. Denna har en tät botten och avvattnas huvudsakligen genom 

utgående ledningar och, till viss del, evaporation.  

 

Den andra typen av damm är den torra dammen som fylls på då det regnar men inte har en tät 

botten varför den huvudsakligen avvattnas genom infiltration. Naturligtvis sker en del 

avvattning även genom utgående ledningar, för exempelvis dränering och bräddning, samt 
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Figur 20 Dagvattenbrunn i lågpunkt i grönyta, en höjning av brunnen är ett enkelt sätt 

att fördröja vattnet och skapa en infiltrationsyta, med andra ord ett slags torr damm. 

[7] 

evaporation. Den torra dammen kan ses som en blandning mellan fördröjningsmagasin och 

infiltrationsanordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skälen att anlägga en damm, oavsett typ, kan vara att marken inte är tillräckligt 

genomsläpplig för att vattnet ska tas omhand genom infiltration eller perkolation. Många 

anlägger dammar av estetiska skäl. Dessa fylls vanligtvis på med dricksvatten, en 

resursanvändning som är ineffektiv då de kan fyllas med regnvatten. 

 

Det är viktigt att dammen, oavsett typ,  planeras så att den inte blir en säkerhetsrisk för de 

som vistas kring den. Slänterna kring dammen samt strandlinjen i en våt damm bör därför ha 

en flack lutning även då det är lågvatten. Även botten på dammen ska ha en flack lutning. Ett 

sätt att förbättra säkerheten ytterligare är att anlägga en skyddsplantering runt dammen. Dessa 

växter bör klara både torra och våta perioder. Exempel på detta är silverbuske, krypvide, 

havtorn och penningblad [16]. 

 

Den våta dammen dimensioneras med en fast volym, som ger den permanenta vattenspegeln, 

samt en variabel volym som dimensioneras efter de rekommendationer som finns i kapitel 

6.2.1. Utflödet i en våt damm läggs därför högt upp i dammen.  

 

Utflödet i torra dammar bestäms av infiltrationsmöjligheterna i marken. Det finns inga exakta 

direktiv eller rekommendationer att följa för dimensioneringen av utflödet från torra dammar 

men det kan tänkas att ett flöde tas fram ur area och infiltrationskapacitet (se ekvation 6.1). 

Arean består dock i detta fall av dammbotten vilken över åren kan komma att sättas igen och 

då minskar infiltrationskapaciteten. För att vara helt på det säkra kan den torra dammen redan 

vid anläggande förses med ett utlopp med ett bestämt utflöde. Detta innebär att 

dimensionering då kan ske enligt kapitel 6.2.1 även för torra dammar. Utloppet bör dock 

läggas på högsta önskade maximinivå för att infiltrationen ska kunna utnyttjas till fullo. 

 

Utloppet från dammar ska, liksom utloppen för perkolationsmagasin, helst leda till diken eller 

dräneringsledningar som avvattnas i mer genomsläpplig mark. Om dessa möjligheter saknas 

kan det leda till dagvattennätet. I sista hand ska det ledas till spillvattennätet [23]. 

 

 

5.4.1 Torra dammar 

Torrdammens huvudsakliga funktion är att samla upp regnvattnet på en plats varifrån det kan 

infiltreras ned i marken. En torrdamm kan också anläggas i anslutning till en dagvattenbrunn 

så att dammen fylls då dagvattennätet breddar. Här kan även möjligheten finnas att kombinera 

bräddavlopp för infiltrationsmagasin till torrdamm. Oftast anläggs torrdammar i offentlig 

miljö men kan också anläggas på privat mark. 
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Figur 21 Exempel på torrdamm i offentlig miljö. Torrdammen är anlagd i anslutning till 

en dagvattenbrunn. Vattnet leds genom stenlagda meandrar för att infiltrera på vägen. 

Stora stenar hindrar vägen och skapar skydd mott fallrisker pga plötsliga 

nivåändringar. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrdammen uppfattas ofta som mindre estetisk än dammen med permanent vattenspegel just 

på grund av de kraftiga variationerna i vattenstånd (ytan kan se smutsig ut, eventuell 

växtlighet kan segna ihop etc.). Den kan med fördel stenbeläggas, av estetiska skäl. Detta gör 

ytan lättstädad och är även en bra lösning för att undvika problem med ytuppmjukning och 

erosion av marken under dammen. Dock bör det alltid övervägas vad ytan ska användas till då 

den är torrlagd, innan ytan beläggs. Exempel på användningsområde för en icke belagd 

torrdamm kan vara en damm som under vintern fungerar som pulkabacke [1]. En stenbelagd 

torrdamm kan användas som sommarmatplats på en hustomt. Djup, form och placering väljs 

naturligtvis även efter vad den torra dammen ska användas till i när den är torrlagd samt efter 

de volymer som ska omhändertas. 

 

Fördelen med torra dammar är att de är enklare att rensa från sediment och växtrester än våta 

dammar [17]. Sedimenten bör avlägsnas ungefär 2 ggr/år för att behålla en god 

infiltrationsförmåga [18]. Över en lång tid kan dock dammen på grund av den sedimentation 

som sker i dammar sätta igen, trots regelbunden skötsel, vilket försämrar dammens 

infiltrationsförmåga. För att minska risken för detta ska vattnet som leds till dammen med 

födel först gå genom ett filter eller en bevuxen yta [3, 13, m fl]. 

 

Utöver de eventuella problem med igensättning som kan ske över en lång tidsrymd så är 

problemen med torra dammar desamma som för infiltrationsytor i övrigt. Detta innebär att 

vatten kan bli stående då det regnar på frusen mark, att viss ytuppmjukning sker samt att risk 

finns att översvämning sker nedströms anläggningen om vattnets fortsatta väg inte har 

planerats ordentligt [3]. Grundvattennivån bör, liksom för infiltrationsytor, inte ligga närmare 

än 0,5 m under dammens bottennivå. Vissa luktproblem kan uppstå om vattnet får stå länge 

och solinstrålningen är hög. 

 

 

5.4.2 Våta dammar 

En damm med permanent vattenspegel kan vara ett vackert sätt att ta hand om regnvattnet 

från tak och andra hårdgjorda ytor. Är taket av koppar kan dock kopparbeläggningen påverka 

växtligheten i dammen negativt varför detta ska undvikas [18]. Att anlägga en damm är också 

en användbar lösning när marken är för tät för infiltration eller perkolation eller, om 
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infiltrationsmöjligheter finns men en torr damm prioriteras bort av estetiska skäl. Fördelen 

med våta dammar är att de medför en viss rening av vattnet, där växtlighet tillåts. Bland annat 

sker en reduktion av näringsämnen, även om suspenderat material ackumuleras och 

sedimenterar [18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det största problemet är algtillväxt som kan kontrolleras men aldrig helt uteslutas. Problemet 

kan kontrolleras på olika sätt. I litteratur som riktar sig till professionella rekommenderas att 

dammen regelbundet rensas från sediment och alger genom att tömma den [8, 19, m fl]. Detta 

kan ske genom att förse dammen med en bottenventil eller, i mindre dammar, genom att 

pumpa ur vattnet. Det anges även att tömning bör ske för att undvika att dammens botten blir 

grundare, speciellt i mindre dammar [19]. Fastän det inte är troligt att takvatten skapar så 

mycket sediment måste dammen tömmas då och då på döda smådjur o. dyl. som annars kan 

bli sumpgasbildande.  

 

I kommersiell information till trädgårdsintresserade informeras att alger är en naturlig del av 

en damm som med rätt vattenbalans kan stävjas [20]. Rätt vattenbalans åstadkoms om 

dammen underhålls genom att minska innehållet av närsalter samt genom att hålla en god 

syretillförsel [8].  

 

Närsalterna begränsas genom att städa dammen från löv, barr o.d. Detta begränsar dels 

syrebristen under vintern (då sumpgas också kan bildas), dels algtillväxten på våren. Stark 

solstrålning, näringsrikt vatten och det faktum att dammens växter inte har vaknat till liv än 

under tidig vår ger annars en mycket kraftig algtillväxt vid denna säsong [21]. Växter är 

viktiga för att minska den direkta solinstrålningen. Träd ger mest skugga, men fäller i gengäld 

löv och pollen. Därför kan det tänkas att exempelvis prydnadsgräs kan vara ett bättre 

alternativ för att ge dammen skugga. 

 

Dammväxter är viktiga för vattenbalansen och kan med fördel planteras i dammens inlopp där 

de fungerar som ett naturligt filter som fastlägger sediment [8]. De konkurrerar med algerna 

om näringen vilket medför att algerna försvinner när dammväxterna börjar växa. 

 

Syretillförseln kan säkras genom att förse dammen med en lagom stor pump. Dammen kan 

också förses med en fontän, även om detta inte torde vara nödvändigt för små, privata 

dammar. 

 

Figur 22 Exempel på våtdamm intill bebyggelse, som 

lösning för ett mindre område. [29] 
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Om dammen ska anläggas på lerjord, och endast ta emot vatten från mindre orena ytor som 

exempelvis tak, placeras den med fördel på en låglänt plats där vatten vanligtvis ansamlas. 

Dammar bör dock ej anläggas på utströmningsytor (då dessa är områden med högt 

grundvattenstånd) om vattnet som ska tas omhand i dammarna innehåller föroreningar 

eftersom dessa inte kan renas och då kan förorena grundvattnet[10].  

 

Det rekommenderade djupet varierar beroende på vad dammen ska användas till. I stora 

dammar kan stora djup ge problem med syrefattig botten där giftiga gaser kan uppstå [18]. 

Därför är det särskilt viktigt att pumpa runt vattnet i djupa dammar.  

 

För att kunna planera djupet och växtligheten är det viktigt är att veta vilka djup olika växter 

klarar. De flesta dammväxter klarar djup på mellan 0 – 40 cm och näckrosor växer i djup på 

mellan 40 – 80 cm [22]. Vass växer i djup upp till 50 cm [8]. Om en helt fri vattenyta 

eftersträvas i något parti av dammen kan man försöka få ett bottendjup på minst ca 2 m då 

kolonisering av makrofyter motverkas [20].  För att hänsyn ska tas till säkerhetsaspekter samt 

till att igenväxning av dammen ska undvikas bör nivåändringar i dammen planeras [20]. 

 

Den angivna rekommenderade planteringsarean varierar men gemensamt för uppgifterna är 

att de syftar på större dammanläggningar. Den minsta uppgiften är att den grundare, 

planterade arean på dammen bör vara ungefär 1/3 av dammens totalarea [19]. I Halmstad har 

man sökt nå en bevuxen yta på 60-70 % av totalarean för att undvika överproduktion av alger 

[19, 20]. Denna siffra är troligen så hög för att stora dammar är svåra att rensa och i den 

inräknas även undervattenväxter.  

 

Formen på dammen kan vara i princip som man vill om hänsyn tas till djupets utformning. 

Det rekommenderas dock för att få en god vattenströmning och hindra igenväxning i stora 

dagvattendammar, att utforma dem med bredd - längdförhållanden på mer än 3:1 [18]. Det 

kan dock diskuteras hur viktigt detta är i mindre, privata dammar. God vattenströmning ger 

bättre syresättning av vattnet och minskar problemet med alger. Eftersom sådana problem 

minskar med ökad möjlighet till skötsel så torde detta dock inte vara nödvändigt att ta hänsyn 

till vid projektering av mindre, privata, dammar som kan underhållas oftare. 

 

Inloppet bör helst läggas mitt emot utloppet. Plantering av vass eller andra vattenväxter vid 

inloppet hjälper till att minska flödeshastigheten på det inkommande vattnet och fastlägga en 

del sediment. Man kan även minska flödeshastigheten genom att lägga stenar vid inloppet [3]. 

 

 

5.4.3 Kommersiella dammprodukter 

Hos dammförsäljare kan man få färdigpressade dammar. Nackdelen med dessa är att de oftast 

inte kommer med hål för varken inlopp eller utlopp. Det finns även medel för att balansera 

pH-värdet, algborttagningsmedel och andra medel man kan hälla i dammen. Eftersom 

dagvattendammar för säkerhets skull ska förses med utlopp kan dessa ämnen ge negativa 

konsekvenser för den recipient som dammens tloppsvatten hamnar i. Kemisk behandling, med 

exempelvis kopparsulfat, kan ge rester som är toxiska för vattenlivet [18]. Därför ska man 

undvika dessa medel. För att få bukt med problem kan råden om minskat näringstillförsel och 

ökad syretillförsel följas. 

 

Dammhandeln har även försäljning av ändamålsenliga tätningsmattor och kan berätta vilken 

pump som passar till en viss dammstorlek. 
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Det är troligen olämpligt att ha fisk i dagvattendammar men man bör rådgöra med 

dammförsäljare om detta. Det kan tänkas att de kan skada sig när inflödena är stora eller följa 

med utgående vatten. Man bör också betänka vilka effekter eventuella föroreningar hos det 

inkommande vattnet kan ha på fisken. Föroreningarnas art och fiskarternas känslighet måste 

undersökas. Takvatten kan i detta hänseende troligen vara ofarligt medan vatten från 

asfalterade parkeringsytor kan innehålla oljor och andra föroreningar. Dock bör man tänka på 

att pH-värdet i regnvatten är för surt för många fiskarter.  

 

 

5.5 Återanvändning 

Regnvatten kan användas för bevattning, toalettspolning, tvättning, brandsläckning, 

påfyllning av dekorationsdammar m.m. Detta är en teknik som ibland kallas för LUD, lokalt 

utnyttjande av dagvatten. Tekniken kan tänkas vara speciellt lämplig inom områden där 

dricksvattentillgången är starkt begränsad och där det sker en förtätning av bebyggelsen som 

tänjer än mer på dricksvattentillgångarna (ex. Dalarö i Haninge). I kustnära områden kan 

problem med saltvatteninträgning minskas genom att man spar på dricksvatten och använder 

sig av regnvatten till vissa ändamål. Tekniken lämpar sig även bäst för små byggenheter, som 

enfamiljshus, parhus och radhus, eftersom vattenmängderna måste vara tillräckliga för 

ändamålen. 

 

I vissa europeiska länder, bl.a. Tyskland och Danmark, förekommer det att man använder sig 

av regnvattenanläggningar där man utnyttjar regnvattnet för att spola toaletterna, diska och 

tvätta kläder [24]. Takvattnet samlas upp i en behållare, genomgår en enkel rening genom 

filtrering och samlas därefter upp i en cistern. Från cisternen går vattnet via ett speciellt 

rörledningssystem, skilt från dricksvattenledningarna. Detta rörledningssystem är av ett 

ickekorroderande material vilket krävs eftersom regnvatten är korrosivt. I Danmark och 

Tyskland är råden anpassade kring olika krav och riktlinjer på vattenkvaliteten för olika 

ändamål i olika regioner [13].  

 

För att projektera för regnvattenanläggningar måste man ha kunskap om regnvattenkvaliteten, 

nederbördsmänger samt en uppskattning av den mängd dricksvatten som ska substitueras så 

att man kan dimensionera behållaren. Man bör även kunna väga regnvattenmängder mot den 

mängd som behövs för valt ändamål. Alla dessa uppgifter är sådant som kommunen skulle 

kunna tillhandahålla de boende. 

I Tyskland används följande allmänna riktlinjer för kvaliteten: 

 Vattnet skall vara klart och luktfritt 

 Det ska ej innehålla fasta föroreningar som sand, löv och dylikt 

 Regnvattenanlänggningarna bör i sin helhet vara av ickekorrosiva material då 

regnvatten är korrosivt 

 Vattnet måste vara hygieniskt riskfritt att använda till valt användningsområde 

(riktvärden finns att tillgå hos myndigheter). 

 
Återanvändning kan endast användas som komplement till dricksvatten eftersom man inte kan 

garantera nödvändig mängd regnvatten för tänkta ändamål. Vatten från mindre rena ytor än 

tak bör ej användas. 

 

Enligt Svenskt Vatten används ca 19 % av dricksvattenförbrukningen per person till 

toalettspolning, lika mycket till disk, 12,5 % till tvätt och över 6% till övrig användning, t.ex 

bevattning [25]. En betydande del av detta skulle kunna täckas av regnvatten.  
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Figur 23 Insamling av dagvatten för bevattning. [30] 

Tekniken har inte ansetts kostnadseffektiv för småhushållen men med hjälp av kommunalt 

stöd borde detta kunna omprövas då det samhällsekonomiskt kan löna sig. Tekniken för en 

utbyggnad av dricksvattenledningar, ökat utnyttjande av vattentäkter och 

avsaltningsanläggningar kan komma att kosta miljö och kommuner mer pengar än LUD kan 

kosta. Naturligtvis är LUD bara en av de åtgärder som kan vidtas för dricksvattenhushållning. 

Därför bör den tekniken vägas mot alternativen (t.ex. vattensnåla toaletter, duschar, armaturer 

m.m.) för de förutsättningarna som finns i varje område innan man gör en bedömning om den 

ekonomiska lämpligheten i att använda regnvattenanläggningar. Dock kan vissa former av 

LUD ändå användas. Man kan använda regnvattnet för bevattning av planteringar, 

brandvatten och påfyllning av dammar. På detta sätt blir regnvatten, genom enkla grepp, en 

resurs istället för en belastning. 
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Figur 24 Hortonkurvan visar hur den konstanta infiltrationen och 

markvattenmagasineringen varierar över tiden.[1] 

Figur 25 Principskiss över volymfördelning i mark. 1 är volymen adsorptivt bundet vatten, 2 är vatten i finporer. 3 

är tillgänglig porvolym för magasinering i medelgrova porer, 4, grovporer och 5 sprickor, rotkanaler, maskhål 

m.m. Det är i 4 och 5 som vattentransport kan ske. Denna är normalt luftfylld och bestämmer 

infiltrationshastigheten.[1 med erf. förklaringar] 

 Dimensioneringsprinciper – förklaring och mätningar 
Två typer av dimensionerande regn kan särskiljas, kortvariga regn med höga 

nederbördsintensiteter och långvariga regn med lägre nederbördsintensiteter. De kortvariga 

och högintensiva regnen förekommer mest under sommartid. I allmänhet råder goda 

förutsättningar för bevuxen mark att ta hand om dessa regn. När flera tätt på varandra följande 

regn av denna typ inträffar kan dock ytavrinning och ansamling ske. 

Långvariga regn med låga nederbördsintensiteter är vanligast på hösten. På grund av låg 

evapotranspiration och höga markvattenhalter kan man här endast räkna med markens 

konstanta infiltrationskapacitet.  

 

 

6.1 Infiltrationsytor 

Infiltrationskapaciteten hos en jord kan beskrivas med t.ex. Hortons ekvation [1] där kurvan 

får följande principiella förlopp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har infiltration, alltså en transport vidare ner i jorden, samt en viss magasinerande förmåga 

hos jorden. Det är de större porerna i marken som ger denna möjlighet. I de minsta porerna 

finns inte denna möjlighet. På grund av de starka bindningarna mellan vattnet och väggarna i 

de små mikroporerna kan vatten inte tas upp av växter härifrån och marken torkar därför inte 

ut.  
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Det vatten som evapotranspirerar bort först är det som ligger närmast luften, därefter antar 

man att markvattenhalten avtar rätlinjigt. Av den teoretiskt möjliga porvolymen för 

markvattenmagasinering antas därför endast hälften vara praktiskt utnyttjbar [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta gäller naturligtvis om man antar att markprofilen är homogen, något vi inte stöter på 

särskilt ofta i naturen. Istället kan en profil se ut som följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att enklast ta fram infiltrationskapaciteten kan man både göra empiriska uppskattningar 

eller göra mätningar i fält. Det finns många metoder att mäta i fält.  

 

Mätning med infiltrometer kräver att man innehar en infiltrometer och genomförs ofta av 

fackfolk. Metoden lämpar sig väl för uppskattning av infiltrationsmöjligheterna i marken men 

inte för att dimensionera perkolationsmagasin [2]. 

 

Mätning i provgrop eller skruvborrhål lämpar sig bra för dimensionering av 

perkolationsmagasin [2], men mätning i provgrop rekommenderas i Tyskland även för att 

uppskatta infiltrationsmöjligheterna i marken [3]. Rekommendationerna för hur 

provgropsmätningar ska utföras är annorlunda i P46 mot de rekommendationer som finns i 

tyska informationsfoldrar. Troligen kommer nyare rekommendationer att komma ut när P46 

Figur 26 Porvolymfördelningar.[1]  
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VOLYM 

Figur 27 Volymfördelning i en tänkt jordprofil med olika jordarter.[1] 
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ersätts. De rekommendationer som finns i kapitel 7.2.2 är översatta från de tyska foldrarna. 

Beräkningar gjordes för att jämföra de bägge metoderna och resultatet var att den enda 

anpassningen som måste göras är att multiplicera det erhållna värdet med κ = 0,5 (enligt 

förklaringen vid ekvation 6.10, kapitel 6.2.2) (beräkningarna resulterade i bilaga 4). Att 

kappavärdet måste kompenseras för i P46 tabell (figur 40, bilaga 4) kan ha att göra med att 

man ska kunna ha vissa marginaler vid dimensionering av större anläggningar där mer 

osäkerhet finns kring variabler och omständigheter som kan minska den troliga 

infiltrationskapaciteten. Om det uppmätta k-värdet skall användas för dimensionering av 

mindre infiltrationsytor så är denna proportionalitetskonstant, κ, troligen inte nödvändig och 

därför kan den ha tagits bort i de tyska rekommendationerna till privatpersoner. Kontentan av 

jämförelsen i bilaga 4 är att infiltrationskapaciteten i bägge ekvationerna ger mycket lika 

resultat med hänsyn taget till detta kappavärde.  

 

I fall där det inte går att mäta ute i fält så rekommenderar P46 att ett jordprov på materialet 

ska tas och dess k-värde mätas i en permeameter. Den är mest lämpad för att mäta 

infiltrationskapaciteten i markytan och ger alltså inte hela bilden eftersom en tätare jordart 

under markytan kan begränsa infiltrationsmöjligheterna. Metoden kan dock ej utnyttjas av 

allmänheten eftersom den är alltför teoretisk och bör avvägas mot annan fakta varför metoden 

ej avhandlas. Av samma skäl behandlas inte heller den empiriska bestämningen av k-värdet. 

 

Den tyska metoden är mer lättillgänglig för allmänheten varför den först verkade lämplig som 

rekomendation i denna publikation. Beräkning av det nödvändiga areabehovet för infiltration 

av vatten från en hårdgjord yta kan göras med denna ekvation [4]. Den gav dock felaktiga 

värden för k-värden under ca 10
-5

 och språkkunskapen var inte nog för att förstå vad som 

skulle göras i dessa fall. Därför anges, som ett tumvärde, ett areabehov på mellan 1-2 gånger 

den hårdgjorda arean [5] och en rekommendation om att komplettera infiltrationen med 

perkolationsanläggning eller fördröjning där så krävs enligt poängsystemet angivet i bilaga 5 

[2].  

 

Teoretisk beräkning kan ske genom att jämföra den regnvolym som skall tas omhand, Vin med 

den volym som kan infiltreras, Vut och ta det maximala för vald återkomsttid enligt samma 

ekvation som för fördröjningsmagasin, ekvation 6.4. Vin beräknas enligt ekvation 6.9. Vut 

beräknas enligt följande ekvation [2, med anpassade storheter]: 

 

tKAV iut  3600   (6.1) 

där 

Ai = infiltrationsytans area (m
2
) 

K = infiltrationskapaciteten enligt ekvation 6.10 (m/s) 

t = regnets varaktighet (h) 

 

Man bör dock beakta att infiltrationskapaciteten i markytan är större än den för marken 

djupare ned varför det än en gång kan betonas att poängsystemet som nämns ovan är ett bättre 

verktyg att använda för att göra en bedömning. 

 

För att infiltration ska kunna utnyttjas som LOD-metod så måste grundvattenytan som högst 

ligga 0,5 m under markytan. Det är därför nödvändigt att göra mätningar på 

grundvattenståndet. 1983, då P46 gavs ut, fanns redan instrument för att automatiskt registrera 

grundvattenvariationer. Detta skulle göra det mindre tidsödande att utföra dessa mätningar 

och mätningen skulle då därmed också bli billigare. Troligen är att man då syftar på den 

betalda tid konsulter skulle behöva lägga på professionell mätning för kartering o.d. 

Mätningar kan ändå enkelt göras av en lekman när grundvattennivåerna är som högst. 
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Varningar för höga grundvattenståndsnivåer utfärdas vanligen i media. Detta inträffar 

vanligen under snösmältning och regnrika senhöstar. 

 

 

6.2 Magasin 

För dimensionering av små ytors avrinning och dagvattenanläggningar används den rationella 

metoden som grundas på ekvationen [6]: 

 

 iAqddim    (6.2)  

där 

qd dim = dimensionerande flöde (l/s) 

A = avrinningsytans storlek (ha) 

i = medelregnintensitet vid vald återkomsttid och varaktighet (l/s*ha) 

φ = avrinningskoefficient för avrinningsytan 

 

När den rationella metoden används, försummar man inverkan av vattnets rinntid genom 

avrinningsområdet. Det fel som därvid uppkommer är försumbart så länge upptagningsytan 

för ett magasin är liten. De områden där LOD normalt sett kan och ska användas på anses 

vara små vilket ger små upptagningsytor. Vid omhändertagande av stora volymer och när 

större områden ska undersökas kan rinntiden inte försummas. 

 

Avrinningskoefficienterna är beroende av vilken slags yta marken är belagd med. Är ytan tät 

så avrinner det mesta och därför är avrinningskoefficienten nära 1 medan om ytan är 

naturmark så ligger avrinningskoefficienten på ≤0,1 [7] (tabell 2 bilaga 2). Detta avspeglar de 

förhållanden som berörts bl.a. i kapitel 4.6.  

 

Då man dimensionerar LOD-anläggningar är en god tummregel att försöka se till så att 

maxflödena från ett bebyggt område inte överstiger de som fanns i området innan 

bebyggelsen kom till. Detta kan beräknas genom att i ekvation 6.2 sätta in en 

medelavrinningskoefficient som beräknas genom följande formel [7]: 

 

 
 n

nn

AAA

AAA






...

...

21

2211    (6.3) 

 

An ett typområdes area, exempelvis 180 m
2
 tak   

φn respektive områdes avrinningskoefficient för areatypen, exempelvis 0,9 för tak

  

 

6.2.1 Fördröjningsmagasin 

För dimensionering av magasin, dammar m.m. används följande formel [7]: 

 

  tVtVavM utinmaxdim   (6.4) 

 

En beräkningsserie för olika värden på in- och utflöden görs alltså, ur vilka man får fram de 

flöden som ger den största magasinvolymen enligt figuren nedan [7]. 
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Vin beräknas enligt formeln [7]: 

 

 28,0

010 titVin     (6.5) 

där 

Vin(t) = tillrinningsenvelop (m
3
/ha) 

i0 = regnintensitet för t =1 och aktuell återkomsttid (mm/dygn) 

t = blockregnets varaktighet eller dimensionerande varaktighet (dygn) 

 

Eftersom de maximala regnvolymerna varierar över långa tidsperioder har man kommit 

överens om standarder att följa vid dimensionering. 2 år är den återkomsttiden som gäller för 

ej instängt område inom citybebyggelse [8].  Återkomsttiden ger värden på regnintensitet i0, 

och varaktighet, t som hämtas ur tabeller för karakteristiska nederbördsvärden eller ur 

följande ekvation [7]: 

 

cbZaZtir  )(78,2),(   (6.6) 

där  

i(tr,Z) = regnintensitet för valfri ort i Sverige (l/s*ha) 

Z = regional parameter, mellan 14 och 16 för Haninge (valt värde, Z = 15) (se          

figur 29) 

tr = regnets varaktighet (h)  

a,b = konstanter som beror av återkomsttiden enligt tabell 3, bilaga 2 

c = konstant som beror av tr enligt följande ekvation [7]:  

 
  72,0

157,0
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Figur 28 Inflödes- och utflödeskurvor för olika regnintensiteter 

med respektive varaktighet.[7] 
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För att få värdet på i0 bör man först ta fram ett i(tr,Z)-värde med hjälp av c-värdet för t=1 dygn 

(c=0,112) samt a- och b-värden enligt önskad återkomsttid. Detta värde multipliceras sedan 

med en faktor (8,64) som översätter värdet till en enhet som används för i0 i ekvation 6.5. 

 

Mer aktuella och lokala värden på i(tr,Z) kan beställas från SMHI mot avgift men detta tordes 

inte vara absolut nödvändigt även om detta rekommenderas i P90.  

 

Vut beräknas enligt formeln [7]: 

 

 tqtV utut  4,86    (6.8) 

där 

Vut(t) = ackumulerat flöde (m
3
/ha) 

t = blockregnets varaktighet eller dimensionerande varaktighet (dygn) 

qut = strypt utflöde från anläggningen (l/s*ha) 

Mdim = den volym vatten för vilken ett magasin skall dimensioneras (m
3
/ha) 

 

För naturmark i Stockholmsområdet är avrinningen omkring 10 l/s*ha [9], vilket är det 

tummvärde som användes för de typfallen som beräknades.  

Det strypta utflödet kan sättas antingen till dessa 10 l/s*ha eller det flöde som man får fram ur 

ekvation 6.2 med de avrinningskoefficienter som man räknat ut i ekvation 6.3. Det går även 

att anpassa detta flöde till ett av kommunen angivet maxvärde, exempelvis anpassat för att 

inte ge erosionsproblem i ett vattendrag.  

 

Magasinsvolymen är större för ett magasin med fyllning av exempelvis makadam. Den riktiga 

volymen får man då ur ekvation 6.12. Porositeten bestäms av materialet. Vanligen är den 0,3 

men specifika materialvärden kan hämtas ur tabell 1, bilaga 5. 

 

Det är möjligt att ekvationerna, framförallt 6.5 och 6.8 kan komma att ändras när en ny 

version kommer av VAV P46 [10]. När den kommer ut bör samtliga beräkningsformler i detta 

examensarbete ses över. 

Figur 29 Karta över Sverige med Z-värden. [7] 



 

45 

 

6.2.2 Perkolationsmagasin 

I mark där förhållandena är sådana att infiltration och perkolation är möjlig (poängsystemet i 

bilaga 5) används andra ekvationer. Detta eftersom det i P90 inte finns någon formel för 

utflödet från ett perkolationsmagasin. När försök gjordes att anpassa den ekvation som finns i 

P46 för Vut så gav detta alltför felaktiga resultat. Detta försök gjordes som följande formel 

förklarar: 

 

  277dim utTinT VAVAM   

där 

AT = avvattnad tät yta (ha) 

 

På detta sätt anpassades ekvationerna till varandra men gav ändå felaktiga resultat. Därmed 

fanns bara ett alternativ att gå, att följa de direktiv som finns i P46. Mdim beräknas liksom i 

ekvation 6.4 men med andra Vin och Vut. Formeln som används för Vin är [2]:  

 

36001025,1 3  tiAV Tin   (6.9) 

där 

Vin = tillförd vattenmängd (m
3
) 

i = blockregnsintensitet för regn med viss varaktighet (l/s*ha) 

t = regnets varaktighet (h) 

 

För att beräkna värden på i används direkt de värden på i(tr,Z) som fås, för olika värden på t, 

ur ekvation 6.6. Här krävs ingen omvandling av enheter. Samma värden på t används i 

ekvation 6.6 som i ekvation 6.9. 

 

Vut beräknas enligt formeln [2]: 

 

2

86400tKA
V

mag

ut





  (6.10) 

med 

 hbaAmag 2    (6.11) 

där 

Amag = magasinets totala sidoyta 

K = hydraulisk konduktivitet (m/s) 

κ = konstant som hör till den hydrauliska konduktiviteten (k-värdet). Om k-värdet 

tas fram genom fältundersökningar blir κ = 0,5 (om k-värdet är uppskattat med 

hjälp av Hazens formel blir κ = 0,3) 

t = tid under vilken avtappningen pågår (h) 

a, b = magasinets sidor (m) 

h = magasinets höjd (m) 

 

Vid beräkningar av perkolationsmagasin behöver man alltså preliminära värden på magasinets 

dimensioner för att beräkna den erforderliga magasinsvolymen, vi har en iterationsberäkning. 

Avståndet ned till grundvattenytan dimensionerar höjden, h, då magasinets ovankant bör 

läggas på ett avstånd om ca 0,5 m till markyta samt ett avstånd om minst 0,5 m från 

magasinbotten ned till grundvattenytan (se figur 17). Därför är det endast magasinets sidor, a 

och b som ska antas. Eftersom magasinet är mest effektivt då det är långsmalt bör man välja a 

och b så att de storleksmässigt är så skilda från varandra som möjligt. 
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Eftersom ett perkolationsmagasin är fyllt med fyllnadsmassor måste man beräkna vad den 

verkliga volymen, Vber, blir med hänsyn till magasinfyllningens effektiva porositet, n [11], där 

värden på n kan erhållas ur tabell 1, bilaga 5 [2]: 

 

n

M
Vber

dim     (6.12) 

 

Denna ska då jämföras med magasinets antagna volym, Vant, som fås ur [2]: 

 

hbaVant      (6.13) 

 

Om Vant < Vber så är magasinet underdimensionerat. Man måste då räkna om Amag (ekvation 

6.11) med större värden för a och b. Detta ger ett nytt Vut (ekvation 6.10) som sätts in i 

ekvation 6.4 för att få ett nytt Mdim. Samma sak ska göras om Vant> Vber av anledningen att det 

ekonomiskt inte är lönsamt att anlägga ett större magasin än det som erfordras. Iterationen 

avslutas när Vant är lika med eller något större än Vber. 

Särskilt ekvation 6.9 och 6.10 kan komma att ändras när VAV P46 ersätts i höst. 

 

 

6.2.3 Tömning av magasin 

När man dimensionerar magasin bör man se till att de hinner tömmas på en tillräckligt kort 

tid. Annars kan problem uppstå vid upprepade regn. I Tyskland används ett värde på t=24 

timmar för överjordiska magasin där vattnet kommer till magasinet via infiltrationsyta [12]. 

Infiltrationsytan fungerar som fördröjning varför t har valts till ett ganska stort värde. Om ett 

magasin fylls på genom rör kan det vara bättre att välja ett mindre t, förslagsvis mellan 12-15 

timmar eftersom fördröjningseffekten uteblir [9]. Detta t används alltså i ekvationen för Vut. 

Troligen så kan samma t (24 timmar) som för de tyska överjordiska magasinen användas vid 

underjordiska magasin om vattnet fylls på i magasinet efter att ha passerat en infiltrationsyta 

eller då magasinet fylls på genom naturlig infiltration [9]. 

 

 

6.2.4 Snökontroll 

För snökontroll varierar värdena i P46 och i P90. I P46 anges ett värde, med 2-års 

återkomsttid, på 23mm/12h för helt opåverkad mark [2], i P90 värden på ungefärligt kring 20 

mm/12 h för södra och mellersta Sverige för motsvarande återkomsttid [7]. För värdet i P46 

står även att, citat:”inom utpräglade stadsområden torde avsmältningen ibland kunna bli ända 

upp till 15-30 mm/12 tim större” [2]. 

 

Räknat med vattnets densitet blir värdet i P90 så högt som ca 4,7 l/s*ha (jmf tabell 4, bilaga 

2). I P46 anges värden på 1,5 l/s*ha (södra Svealand och Götaland)– 2 l/s*ha (norra Svealand 

och Norrland). Värdena syftar på både täta och otäta ytor och oavsett proportioner mellan 

dem, de är alltså endast riktvärden [2]. Då en hel del infiltration kan antas ske i naturmark är 

avrinningen från täta ytor större även för snösmältning. I P90 anges inget värde i l/s*ha men 

P90 är för dimensionering av allmänna avloppsledningar, inte för lokalt omhändertagande av 

dagvatten. Vi kan anta att man för olika slags mark använder sig av olika stora värden och att 

det höga värdet som anges i P90 förutsätter en väldigt hög andel ogenomsläpplig mark. Så är 

oftast inte fallet vid mindre bebyggelse och därför kan man här anta det värde som anges i 

P46. Vidare måste man enligt P46 räkna med att snöns avsmälningsintensitet är angivet som 

smältsnö och inte med den luftigare densitet som snö vanligen har vilket man kan uttyda ur 

följande citat: ”När det gäller hårdgjorda ytor kan avrinningsintensiteten sättas lika med 
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snösmältningsintensiteten. I detta fall erhålls avrinningen helt enkelt genom att multiplicera 

den anslutna ytans storlek med den smältintensitet som anges i tabell 3”  (denna tabell ej med 

här). 

 

Kontrollen sker i P46 genom att man jämför den, genom magasinsväggarna utgående, 

volymen med de tillkommande volymen ifrån snösmältning. De ytor som snösmältningen ska 

beräknas på är alla de, hårdgjorda och naturliga ytor, från vilka vatten kan tänkas rinna ned i 

magasinet. Summan av dessa ytor kan därför bli större än tomten man beräknar på. 

Undantaget är då tomten ligger högt placerad och ingen, eller mycket liten yta, finns varifrån 

smältsnö kan rinna nedåt i magasinet. Jämförelsen mellan Vut och Vin ser i P46 ut enligt 

följande [2]: 

 

  YqKbah snö 10002    (6.14) 

där 

qsnö = flöde från smältsnö (l/s*ha) 

Y = den totala upptagningsytan för magasinet (ha) 

 

Om magasinet inte klarar kontrollen bör ytorna på magasinet göras större. Detta görs genom 

att öka på något av värdena för a eller b, antingen med bibehållen storleksskillnad eller så att 

det värde som är störst ökar, så att skillnaden mellan dem blir större. Ett avlångt magasin ger 

större yta per volymsenhet. Om magasinet får alldeles för stora dimensioner för att vara 

praktiskt genomförbart ska det övervägas hur viktigt det är att inget vatten blir stående 

alternativt att magasinet dimensioneras för att ge en kontrollerad avrinning. Detta är ett beslut 

som den som äger eller bor vid magasinet får värdera utifrån egna subjektiva 

ställningstaganden. Se vidare kapitel 8.5 för frågeställningar kring snökontrollen. 

 

 

6.3 Exempel med användarhandledning till programmet 

För att förklara programmet ges i detta kapitel ett par exempel. De är fiktiva exempel men 

som bakgrund för markens beskaffenhet används information från en studie av hur 

genomsläpplig marken kan vara ut i olika delar av Haninge. Närmare bestämt har underlag 

hämtats från kartor över Skogs-Ekeby respektive Kolartorp.  

 

Den första är en villatomt om 500 m
2
 varav 150 m

2
 är bebyggt med hårdgjorda ytor varav 140 

m
2
 tak och resterande betongyta, 20 m

2
 är grusväg och 35 m

2
 är en stensatt uteplats. I tomten 

antas finnas 130 m
2
 kuperad mark med berg i dagen och resten svagt lutande gräsområden 

med begränsad vegetation. Innan tomten bebyggdes antas det att den bestod av 360 m
2
 rikt 

bevuxen mark och resten något kuperad skogsmark. Marken antas bestå av ca 70 % lera och 

30 % morän med förhållandevis grov sammansättning.  

 

Nästa tomt ligger i samma område men marken består av 100% lera. Denna förutsättning gör 

att endast fördröjningsmagasin kan anläggas. Den ligger dessutom så att smältvatten vi 

snösmältning rinner till den ifrån tre andra tomter i ungefär samma storleksklass. 

 

Den tredje tomten, som används vid beräkning av perkolationsmagasin, bebyggs på liknande 

sätt men består av mer kuperad mark. Innan marken bebyggdes antas det att tomten bestod av 

ca 320 m
2
 kuperad skog och resten en naturlig gräsyta. Markens beskaffenhet antas vara 

tacksam, med förhållandevis genomsläpplig mark, varav ca 300 m
2
 högre liggande moränjord 

och resten sandig silt. Vid tomtens högsta gräns antas finnas ca 200 m
2
 markyta ovan tomtens 

högsta nivå innan marken återigen lutar nedåt.  
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Det vi ska göra är att undersöka hur lämpade de olika metoderna för omhändertagande av 

dagvatten är för vardera tomterna. Under undersökningen förklaras samtidigt hur programmet 

ska användas. 

 

Det första som måste göras, för att utföra våra beräkningar, är att ställa in vilken regnzon 

området befinner sig i. Detta hittar man i P90 och i figur 29. I Haninges fall så ligger z-värdet 

runt 16. Z-värdet läggs in i bladet ”regndata”  i programmet där vi ser följande bild: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-värdet läggs in i ljusblå cell. Resultaten syns i de gröna cellerna. Längst ned erhålls resultat 

för perkolationsmagasin och infiltrationsytor för olika tidsrymder i l/s*ha, översta tre 

resultatboxarna visar resultat för fördröjningsmagasin där man använder sig av mm/dygn i 

kommande beräkningar. Resultaten baseras på ekvation 6.6. 
 

 

6.3.1 Infiltrationsyta 

Marken i området är väldigt rik på lerjord. Därför blir det svårt att ange hur mycket, om alls 

något, som kan infiltrera i denna mark. Lagringskapacitet finns i det översta markskiktet, men 

denna kan lätt bli vattensjuk om inte vattnet leds vidare till moränjorden. Denna har en viss 

infiltrationskapacitet som går att räkna på.  

 

Efter mätningar i detta område tar man fram ett k-värde som här i exemplet sätts till ca 

5,55*10
-6

 m/s efter omräkning från tabell 1 i bilaga 6 (20 mm/h). Ytan vi kan infiltrera på är 

0,3*500 m
2
 dvs. 150 m

2
. Dessa värden, samt den hårdgjorda ytans area, läggs in i de tre blå 

rutorna i fliken ”infiltrationsyta” i programmet (B15, B17 och B19). 

 

Resultaten som trillar ut i de grönmarkerade rutorna (B26-28 och H26-28 till K26-28) visar 

vilka volymer som inte infiltrerar för olika regn samt hur länge dessa volymer beräknas bli 

stående i jord med det inskrivna k-vädret. Grunden till dessa resultat erhålls ur ekvationerna 

6.4, 6.1 och 6.9. Detta är alltså bilden vi har i programmet: 
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Normalt räknas med 1-årsregn för sådana här små, privata markområden, men för att vara på 

den säkra sidan kan vi observera resultaten för 2-årsregn. Vi har ungefär 947 liter vatten (ca 

tre badkar) som inte infiltrerat under regnet. Om området där vattnet infiltrerat är flackt så kan 

vattnet bli stående ca 20 minuter innan detta också hunnit infiltrera. De kvarvarande 

mängderna vatten är stora och skulle kunna samlas in och omhändertas genom exempelvis en 

torrdamm (tiden vattnet blir stående är förhållandevis liten). Sätts medeldjupet till runt 10 

centimeter så kan torrdammen ha en area på ca 10 m
2
.  

 

I praktiken finns vissa problem dock med denna kombinerade lösning. Det första är hur 

vattnet ska ledas till ytan över moränjorden eftersom lerjordar kan ligga lägre belägna än 

moränjordar, som ett hinder för perkolation. Då endast vattnet från de hårdgjorda ytorna ska 

tas omhand kan detta ordnas med hjälp av pumpning till den högsta punkten i den yta som 

utgörs av moränjord i tomten. Viktigt är då att se till att vattnet inte rinner över till 

granntomten. Det är också viktigt att observera så att inte lerområdet är ett 

utströmningsområde, i sådant fall kan vatten komma att bli stående och kanske vore då en 

bättre lösning att anlägga en våtdamm för att ta hand om vattnet istället för att pumpa upp det 

till högpunkt. 

Är det så lyckligt ordnat att moränjorden ligger lägre än leran kan det utredas om möjligheten 

finns att leda vattnet över en grön yta för att renas på vägen till moränjorden. För att den 

överblivna volymen ska kunna ledas dit man vill, exempelvis en damm, kan man modellera 

en fördjupning som bildar en rännil i marken gärna på djupet så att en profil bildas med 

bevuxen yta på sandrik markjord. På detta sätt leds vattnet att söka sin väg, över en bevuxen 

yta, till dammen. Här måste man se över höjderna i angränsade mark eftersom vatten alltid 

söker den lättaste vägen. Finns det ett dike mellan två tomter så kommer vattnet att söka sig 

dit, och kanske kan detta dike få tjäna till LOD. Efter observationer kan man alltså förbättra 

och omdana sin tomt för ett naturligt omhändertagande. 

 

 

6.3.2 Fördröjningsmagasin 

Det första steget i denna beräkning är att välja rätt qut-värde. Detta ska helst sättas till det 

värde som marken hade innan åverkan. I bladet ”q-värde” i programmet finns även med 



 

50 

 

värden för bebyggda ytor eftersom det kan vara lämpligt att i vissa fall göra en jämförelse 

även där bebyggelse funnits innan åverkan. Skälet till detta kan vara att se om det befintliga 

va-nätet redan kan tros ha förmåga att ta upp vattnet från de hårdgjorda ytorna där 

bebyggelsen på en tomt byts ut. 

 

I vårt fall har vi 360 m
2
 rikt bevuxen mark, som läggs in som ”park med rik vegetation” och 

140 m
2
 något kuperad skogsmark, som läggs in som ”kuperad bergig skogsmark”. Vi får 

följande bild i programmet, resultaten erhålls ur ekvation 6.3 och 6.2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom vi kommer att beräkna det största magasinbehovet för ett 2-årsregn så är det 

motiverat att använda värdet i cell B28, alltså den största avrinningen från tomtmarken. 

Tomtyta och värdet för qut skrivs in i cellerna B14-15: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För magasinvolymen visas resultaten i cellerna C21-23, använda formler är 6.4, 6.5 och 6.8.  
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Vilka dimensioner som krävs beror på vilken form och typ man vill ha på dammen. Vill man 

att dammen ska tömmas mellan gångerna så kan en torrdamm anläggas med exempelvis 

måtten 15 cm i djup och diametern 6,5. Om en våt damm ska anläggas så ska den angivna 

volymen endast vara den övre, varierande volymen. Hur mycket ytterligare volym till den 

permanenta vattenspegeln man vill ha beror på vilka dimensioner man har plats för på sin 

tomt. En våt dam kan beräknas ta, lågt räknat, ca 12-15 m
2
 av tomten i anspråk då djupet är 

runt 1,5 m. 

 

Tömningskontrollens resultat, cellerna B28-30, visar vilken tid magasinet töms på, här en 

acceptabel tid. 

 

För snökontrollen måste vi beräkna den area ifrån vilken smältvatten från snö kan komma, i 

vårt fall ca 4*0,05 ha. Vi använder oss av ett värde på avrinning från snösmältning på 2 

m/s*ha (se kapitel 6.2.4). Magasinet klarar snökontrollen vilket inte är oväntat med tanke på 

hur litet inflödet av snö är jämfört med det naturliga utflödet (qut) som beräknades tidigare.  

 

Om magasinet inte skulle klara snökontrollen (om mycket stora areor smältsnö rinner till 

magasinet) ska det istället dimensioneras enligt den volym som visas i cell B36 (dvs om 

resultatet i denna cell är positivt): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För praktiska råd, se kapitel 7.6. 

 

 

6.3.3 Perkolationsmagasin 

Vi förlägger perkolationsmagasinet till området med sandig silt. Ett k-värde på 2 cm/h antas 

ha mäts upp genom en fältundersökning. Vi har genom samma fiktiva fältundersökning också 

fått reda på att grundvattenytan ligger ungefär 2- 2,5 meter under ytan där vi vill förlägga 

perkolationsmagasinet. Liksom i fallet med fördröjningsmagasinet beräknar vi med 

regnintensiteter med en återkomsttid på 2 år. 

 

De 150 m
2
 tät yta skrivs in i bladet ”perkolationsmagasin”. K-värdet läggs in som kvoten 

0,020/3600 m/s. Sprängstensfyllning antas som fyllnadsmaterial och porositeten sätts, i cell 

B14, till 0,3 i enlighet med tabell 1 i bilaga 5. 
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Beräkningen för perkolationsmagasin innebär en iterationsberäkning vilket gör att en volym 

på det tänkta magasinet måste antas. Avståndet till grundvattenytan ger oss ett spelrum på 

minst en meters djup enligt, kapitel 6.2.2, ett värde som sätts in i cell B21. Sidorna på 

magasinet, a och b, antas först till 1,5 respektive 6 m. Vi har följande bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De resultaten som måste jämföras, för att kontrollera att antagen volym fungerar, enligt 

kapitel 6.2.2 är Vant, som syns i cell B34, med Vber. I vårt fall med 2-årsregn är Vber innehållet 

i cell B37. Vi ser på kontrollvärdet i cell D37 att Vant är ca 5,5 m
3
 för litet, vi måste alltså öka 

på sidorna i magasinet.  
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Vi provar med sidorna 2, respektive 7 m och får följande bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är den antagna volymen på magasinet strax över den beräknade volymen som behövs och 

kontrollvärdet visar positivt resultat. 

 

En kontroll bör göras att magasinet töms på en rimlig tid enligt kapitel 6.2.3. I programmet 

visas detta i cellerna B43-45. I vårt fall (2-årsregn) är endast cell B44 relevant: 
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Enligt förklaringen i kapitel 6.2.3 så beror vilket tidsvärde som väljs som maximalt på hur 

inloppet sker till magasinet. Har vi tänkt fylla på vårt magasin på ett sådant sätt att vattnet leds 

över en infiltrationsyta och magasinet fylls på sakteliga så kan 24 timmar antas, då fungerar 

ovanstående magasin.  

 

Om vi vill ha ett inlopp genom rör så kan endast 12 timmar antas. Då måste sidorna ökas på 

ytterligare till dess att tiden det tar för magasinet att tömmas är mindre än 12 timmar: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidorna på magasinet landade alltså i detta fall på 2,2m och 12m. 
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Vi backar tillbaks till de första dimensionerna som fungerade för tömning inom ett dygn och 

utför en snökontroll. För denna används tidsrymden 12 h enligt P46. Sidorna var 2m och 7m. 

För att genomföra kontrollen krävs en uppskattning av den yta ifrån vilken smältvatten kan 

tänkas rinna ned i perkolationsmagasinet. Denna är enligt beskrivning lika med (500+200) m
2
. 

Snösmältningen sätts till 2 m/s*ha och vi får följande bild: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell B51 visar hur stor volym som inte hinner perkolera under 12 h snösmältning (med denna 

hastighet). Denna volym är stor, perkolationsmagasinet är för litet för att klara snösmältning. 

Ruta B53 visar hur lång tid det skulle ta för vattnet att perkolera om ingen ytterligare snö 

smälte nästföljande tidsperiod. Alla dessa värden är för stora vilket innebär att om all snö från 

12 h smältning ska rymmas i magasinet, vilket är rekommendationen i P46, måste andra 

värden på magasinets sidolängder ska provas fram. 

 

För att ta fram hur stora sidorna ska göras måste flera saker tas med i beräkningen. Vi vill inte 

ha ett överdrivet stort magasin men vill inte ha för mycket vatten som inte perkolerar. Är 

volymerna smältvatten som inte perkolerat för stora för att helt samlas in borde rimligtvis ett 

begränsat, styrt utflöde från tomten kunna räknas in enligt resonemanget i kapitel 6.2.2. När vi 

talar om vatten ifrån snösmältningen talar vi om något som händer några gånger varje år. 

Därför är det inte allvarligt om tomten ”släpper ifrån sig” vatten.  
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Vi studerar olika utflöden i bladet ”q-värde” för denna tomt. Förutsättningarna som beskrevs i 

början av kapitlet ger följande resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De resulterande utflöden som erhålls här är förhållandevis stora, använder vi dessa skulle vi 

kunna låta bli att ha magasin. Men syftet för magasinet är ju att skapa förutsättningar för att 

tomten ska släppa ifrån sig låga utflöden. Vi letar efter ett rimligt lågt värde på qut. Om vi 

tittar på storleken av inflödet av smältsnö (0,070*2 l/s) till magasinet så ser vi att redan detta 

är ett jämförelsevis litet flöde. Vi kan sätta in ett qut i cell B55 på ned till 0,090 l/s och får 

fortfarande ingen volym som behöver tas omhand i ett ytligt magasin för mellanlagring: 
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Skulle ett behov av mellanlagring finnas så visas detta i cell B57, så att möjligheten finns att 

dimensionera detta ytmagasin (exempelvis en torr damm). Dock måste observeras att 

magasinet ska kunna tömmas på en rimlig tid innan det återigen fylls på av smältvatten. För 

att visa detta väljer vi ett qut på 0,05 l/s, tiden visas i cell B60: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill man trots det låga nödvändiga utflödet som krävs för ett magasin med angivna 

dimensioner inte släppa ut något naturligt utflöde från tomten så ska sidorna på magasinet 

ökas. För att helt ta upp smältvattnet krävs, med vår magasinhöjd, en summa på sidorna (a+b) 

på över 24 meter, dvs exempelvis ett magasin på ca 1*5*20 m
3
. Frågan är hur mycket vatten 

som kan tänkas låtas stå, alternativt rinna vidare ur tomten. Det kan vara försvarbart att 

anpassa magasinets sidor till en sådan längd att man kan kompensera resten med ett ytligt 

magasin.  
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Följande kan konstateras om vi, exempelvis, har sidosumman 16 meter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur stort det ytliga magasin blir syns i cell B51. Tiden som ytmagasinet töms på, förutsatt att 

detta ligger uppströms magasinet så att vatten kan rinna ned i perkolationsmagasinet, visas i 

cell B53. Vi har ett volymbehov på ytmagasinet på ca 2 m
3
, alltså en 10 cm djup yta på 20 m

2
. 

Vattnet från denna beräknas perkolera bort på knappt 6,5 timmar, förutsatt att marken ovan 

perkolationsmagasinet inte har frusit. 

 

För praktiska råd, se kapitel 7.5. 
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As = infiltrationsytans area (m
2
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Ared = sammanlagda hårdgjorda ytans area (m
2
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k = k-värde, infiltrationshastigheten 
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 Sammanställning av tekniska lösningar för LOD 
De tekniska lösningar som framställs i detta kapitel är sådana som kan utföras på privat mark. 

Vissa är mer lämpliga att anlägga i ett något större område, där grannsamverkan är en 

förutsättning, medan andra är tänkta att kunna väljas av en enskild villaägare.  

 

Det allra viktigaste man måste hålla i minnet när man anlägger en LOD-lösning är att vattnet 

inte försvinner för att det inte syns. En viss mängd vatten kommer alltid att avrinna, från det 

område som planerats, vidare ned över och genom marken till mer låglänt terräng. Därför är 

det vanligt att kombinera olika lösningar med varandra till en helhet, som genom utjämning i 

ett bebyggt område kompenserar för den rubbade, ursprungliga vattenbalansen. Det är alltså 

mycket fördelaktigt att tänka och planera i hela avrinningskedjan. 

 

7.1 Gröna tak 

Gröna tak verkar genom att bromsa 

upp avrinningen så att vattnet kan 

återvända till atmosfären genom 

evapotranspiration. Det är under de 

mindre regnen som de gröna taken 

är effektivast. Under dessa tas 

vattnet helt upp av 

vegetationstäcket. När det går långa 

perioder med ihållande regn så blir 

vegetationen vattenmättad och 

vattnet rinner av det som vilket 

annat tak som helst. Över en lång 

tidsrymd kan de gröna taken ta upp 

så mycket som 50 % av 

nederbörden.  

 

Taken kan anläggas på befintliga byggnader eller på nybyggnation men förutsätter vanligen 

taklutningar på mellan 0°-27° [1]. Mindre flacka tak ger mer avrinning vilket kan förorsaka 

växtlighetens död. En följd av att taklutningen är flack är att det under vintertid blir enklare 

för solen att smälta snön på takets läsida. 

 

Gröna tak kan planteras med allt från sedumväxter till träd men för de lättaste modellerna 

krävs att byggnaden är projekterad för en takbelastning på mellan 40-60 kg/m
2
 [2](inklusive 

vattnets tyngd). Som jämförelse väger betongtakpannor ca 50 kg/m
2
. Ska tyngre 

överbyggnader byggas måste befintliga byggnader förstärkas och för nyprojektering krävs att 

konstruktören får information om aktuell belastning senast innan grundläggning ska planeras. 

 

Det är vegetationstypen som bestämmer det gröna takets egenskaper. Oftast består det av en 

blandning av sedumväxter och mossa. Sedumväxter är ovanligt bra på att klara torrperioder 

vilket gör att de överlever torra sommarmånader utan problem. Trots att det finns standardtak 

att välja mellan krävs kunskaper om förutsättningarna för varje enskilt fall för att anlägga ett 

grönt tak, varför man bör rådgöra med försäljare (I Sverige är det Veg Tech, Terratec och 

Jungs Trädgårdsanläggning som kan mest om gröna tak [3]). 

Figur 30 Västra hamnen, Malmö.[1] 
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Figur 31 Årstidsvariationer för gröna tak. Längst till vänster blommar gul och vit fetknopp i juni. Under 

torrperiod i juli blir taket rött, mittenbilden. Högra bilden är tagen i oktober månad när blomningsperioden är 

över och mossorna blir mer framträdande. [21] 

Förutom att minska mängden avrunnet takvatten betydligt är gröna tak bra på att isolera vilket 

ger ett jämnare inomhusklimat i byggnaden. Tätskikten som läggs under de gröna taken är 

oftast av samma sort som de man lägger på vanliga tak men de klarar sig bättre under ett grönt 

tak. Det gröna taket skyddar från de skadliga UV-strålarna och snabba temperaturförändringar 

som annars kan få tätskikten att spricka upp [5]. 

 

Rotinträngning är inte ett problem eftersom de sorter som oftast används inte har tillräckligt 

starka rötter. I de fall man vill ha annan växtlighet finns speciella rotsäkra tätskikt. Vissa 

produkter är brandklassade enligt Boverkets krav för brandklassning [1]. 

 

Med betongtakpannor kan problem med pannavfall uppstå, särskilt i filter på 

dagvattenanläggningar [4]. I de gröna taken fastläggs en hel del föroreningar, liksom i alla 

bevuxna ytor [5]. Under den första tiden kan en liten del av den jord som man strör i 

skarvarna läcka ut men jorden stabiliserar sig efter en kort tid. Det har dock rapporterats att 

vattnet från gröna tak har varit färgat av lösta hummuspartiklar. Dessa är så lösta att de inte 

bör täppa till LOD-anläggningar som t.ex. perkolationsmagasin. Det har inte genomförts 

några studier för att jämföra hur mycket partiklar som avges av gröna tak respektive tak av 

betongtakpannor men paralleller kan dras med resultat från mätning av föroreningar för vatten 

i infiltrationsytor respektive från hårdgjorda ytor (figur 2) och av dem sluta sig till antagandet 

att gröna tak släpper ifrån sig färre partiklar än tak av betongtakpannor. 

 

Eftersom gröna tak har anlagts i det mer moderna utförandet i ca 30 år (i Tyskland och 

Danmark, Veg Techs äldsta är ca 15 år) har ingen längsta livslängd ännu kunnat mätas. Alla 

dessa tak fungerar ännu. Det viktigaste för att behålla ett fungerande tak är att följa 

anläggnings- och skötselinstruktionerna. 

 

Nackdelarna hos gröna tak är att de kan bli en dyr engångsinvestering och att skötsel krävs. 

Skötseln innebär att det tillförs näring med jämna mellanrum. Det kräver i allmänhet också 

flacka taklutningar vilket av vissa kan upplevas som estetiskt otilltalande. 

 

Fördelarna är att taken minskar dagvattenavrinningen vilket kan minska utgifterna på va-

taxor. Tätskiktet håller längre vilket innebär att en viss besparing erhålls. Det jämna 

inomhusklimatet ger lägre kostnader, särskilt för kylning på sommaren men även något 

mindre kostnader för uppvärmning under uppvärmningssäsong. Vattnet som rinner av taken 

innehåller mindre partiklar än det som rinner av tak med täckning av betongtakpannor, vilket 

ger minskad risk för igensättning av filter i dagvattenanläggningar. 
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7.2 Infiltrationsytor och växtlighet 

Förutsättningarna för fungerande infiltrationslösningar är att marken inte får vara tät eller 

ligga på ett vattenskyddsområde, att byggnader skyddas från inträngning av fukt och att 

grundvattennivån inte är för hög. Grundvattenytan bör ligga minst 0,5 m ned i marken. 

Eftersom en anrikning, främst av tungmetaller, sker på längre sikt så är infiltrationsmark ej 

lämplig att odla t.ex. grönsaker på. 

 

Vanligen kan regnvatten i småhusområden tas omhand genom infiltration på gräsmattor utan 

ytterligare åtgärder. Vill man öka den omhändertagna volymen kan andelen genomsläppliga 

beläggningar och infiltrationsytor ökas (se kap 7.3). Det går också att göra försök att optimera 

infiltrationsytor eller anlägga mindre perkolationsmagasin eller dammar. 

 

Optimering av infiltrationsytor görs bäst genom att plantera arter som kan ta upp stora 

mängder vatten men också klarar torrperioder. Förhållandena kring dessa ytor bör anpassas 

efter växterna och särskilt viktigt är ett ordentligt markdjup. Om växten inte mår dåligt av det, 

kan sand blandas in i matjorden för att öka porositeten [6]. Jorden får inte vara för skiktad 

eftersom detta ger dålig rotutveckling [7]. Det bör även beaktas att växter bara kan ta upp 

vatten ur mark som ligger som lägst 1 m ned under rötterna [8]. Ligger grundvattenståndet 

väldigt lågt kan växter få svårt att klara sig, särskilt de växter som ger nederbördsunderskott. 

 

Ska träd användas för att optimera en infiltrationsyta så ska sådana träd väljas som trivs i 

fuktig, låglänt terräng. Salixarterna är snabbväxande och trivs vid vattenmiljöer varför de är 

effektiva på att omhänderta vatten men de kräver mycket skötsel och anses inte vara estetiskt 

tilltalande. Viktigt för att lyckas är dock att rådgöra med växtkunniga om hur lämpad ytan och 

området är för att anlägga de växter man vill ha samt anpassa jordens sammansättning till 

växten eftersom en växt som kan utvecklas och må bra också är en växt som ger mycket rötter 

och därmed mycket mikrobiologisk verksamhet. Tabell 3 i bilaga 3 kan ge en vägledning till 

vilka arter som kan vara särskilt lämpade för en optimering av infiltrationsytor [6]. 

 

Ytornas användbarhet minskar eftersom ytuppmjukning på grund av ökad vattenhalt är att 

vänta. Användning av ytan för andra ändamål än infiltration medför dessutom kompaktering, 

erosion och förslitning av växtligheten, faktorer som alla minskar infiltrationskapaciteten.  

För att undvika skador genom mänsklig påverkan på infiltrationsytor kan infiltrationsytor 

därför stängslas in, både under etablering och efter. Tydliga gångstråk minskar förslitningen 

av infiltrationsytan. När nya områden bebyggs är det viktigt att stänga av det område som 

tänkts användas som infiltrationsyta för att inga maskiner eller upplag ska minska 

användbarheten av ytan till ändamålet. Ettsätt att minska ytuppmjukning kan vara att lägga 

dräneringsledning högt beläget men denna kan behöva bytas ut ofta för rotinträgning eller 

underhållas p.g.a igensättning. En normal skötsel räcker dock för att upprätthålla 

infiltrationskapaciteten hos infiltrationsytor som tar emot mindre mängder vatten. 

 

Viktigt är att tänka på att infiltrationsytornas kapacitet varierar under året. Tjälens 

inledningsskede under hösten och tjällossningsperioden under våren är kritiska perioder för 

infiltrationsytor. Marken är för hård för att kunna ta hand om regn- eller smältvattnet den 

belastas med. Under tjällossningen är marken mer utsatt för ytuppmjukning vilket i sin tur 

även kan medföra att marken blir mer komprimerad och sliten. 

 

När gräsytor ska ta hand om nederbörd bör de dimensioneras rätt, ytan som krävs ska vara 

mellan 1 och 2 gånger så stor som ytan om behöver avvattnas [2]. Gräsytan får inte luta så 
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Figur 32 Teknisk lösning för takvatteninfiltraion. Skyddar 

husgrunden. [6] 

mycket att vattnet bara rinner av den eller innehålla lågpunkter där vattnet kan bli stående (om 

inte damm önskas, då sådan ska projekteras, se vidare kapitel 7.6).  

 

 

7.2.1 Takvatteninfiltration 

Infiltration av takvatten kan ske på många sätt. Förutsättningarna och önskemålen bestämmer 

vilket alternativ som väljs. Ett välbeprövat sätt är att låta stuprännorna sluta en bit ovanför 

marken där vattnet leds över en ränndal ut i gräset. Marken runt huset måste luta ut från huset, 

lutningen bör vara minst tre meter ut från huset och höjdskillnaden på detta avstånd minst 15 

cm [9]. Vattnet måste ledas minst två meter ut ifrån huset. Ränndalen ska vara av ett tätt 

material, luta minst 1 dm de första 2 metrarna och vara kantförsedd för att vattnet inte ska 

rinna ned i husgrunden. Om gräsytan är nyplanterad kan erosion förstöra planteringen varför 

det är bäst att anlägga färdiga gräsmattor. Vattnets väg kan också avgränsas genom att 

använda sig av ett tätskikt som läggs lokalt (i plan) längs med önskad avrinningsväg och ut 

enligt figur 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett alternativ som inte kräver att marken runt huset lutar är att låta stuprännorna sluta i ett 

slutet magasin (t.ex. vattentunna) med en slang som leder vattnet till en lämplig plats. Här är 

det viktigt att tänka på risken för bräddning. Ett reservmagasin eller/och bräddavlopps-

möjlighet mot diken, vattendrag eller va-nät bör alltid finnas. 

 

En lösning för takvatten som fungerar som utjämning är att koppla på en slang på stuprännan 

med hjälp av en stos [10]. Med denna kan man välja om man vill låta vattnet infiltrera, 

lämpligtvis under de högintensiva sommarregnen, eller gå genom det vanliga va-nätet, till 

exempel på hösten då marken inte är lika lämpad för infiltration. 

 

Filter eller galler med renslucka kan placeras på röret för att undvika igensättning av 

infiltrationsytan [7]. Luckan kräver regelbunden rensning. 

 

I samtliga fall är betonghålsten lämpligt för att minska risken för erosion och ge en viss 

bärighet vid ytuppmjukning. Sten, exempelvis makadam, är också effektivt mot erosion. 

 

Hänsyn bör tas till att risken för jordskred och tjäle kan öka i marken nedströms 

infiltrationspunkten på grund av höjd grundvattenyta.  

 

Marken där infiltration planeras får inte komprimeras eftersom infiltrationen då hindras, 

direkt genom att porvolymen minskar och indirekt genom att växterna inte kan utveckla ett 

rikt rotsystem [7].Som vägledning för hur mycket en jord kan komprimeras kan nämnas att 

den volymvikt för en jord vid vilken växters rottillväxt upphör ligger nära 1,7 g/cm
3 

[7]. 

 

Husgrundsdränering skyddas 
 Lokalt mot ytvatten.
 
 
 
 
 
 
 lt mot ytvatten 

Gummiduk lokalt, 
avledare 
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Figur 33 Mätning av infiltrationskapacitet i fält. [23] 

7.2.2 Mätningar 

Mätning av infiltrationskapacitet i fält 

Där en infiltrationsanläggning planeras grävs en fyrkantig grop upp på 50*50, eller mer, och 

så djup att man kommer ned under matjordslagret. I denna ställer man en linjal som på figur 

33. Det är viktigt att man kommer under matjordslagret samt att jorden är mättad. Jorden är 

mättad om vatten kontinuerligt fylls på i gropen så att den i en hel timme hela tiden står fylld 

till kanten. Därefter startas tidtagningen samtidigt som vattentillförseln stängs av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en halvtimme mäts skillnaden i vattenstånd upp. Om den är mindre än 2 cm bör en ny 

mätning utföras och en ny höjdskillnad läsas av efter ca 2,5 h för att vara helt säker på att 

värdet stämmer. Minst två värden bör mätas upp oavsett hur stor höjdskillnad som uppmätts. 

Detta för att något av dessa uppmätta värden kan vara felaktiga. Om värdena skiljer sig tydligt 

åt gör man ett tredje försök så att något av värdena bekräftas.  

Det slutliga steget är att multiplicera det erhållna värdet med en konstant, κ = 0,5. Observera 

dock att resultatet endast skall användas för att uppskatta infiltrationsmöjligheterna och inte i 

beräkningar för  perkolationsmagasin.  

 

Grundvattenståndsmätning 

För att infiltration ska kunna nyttjas som LOD-metod så måste grundvattenytan som högst 

ligga 0,5 m under markytan. Det är därför nödvändigt att göra grundvattenmätningar. 

Mätningarna utförs då vattenståndet är som högst vilket inträffar vanligen under snösmältning 

och regnrika senhöstar. På SMHI:s hemsida finns kontinuerlig information att hämta om 

huruvida grundvattenståndet är förhållandevis högt, den informationen kan användas som 

vägledning till vilken tidpunkt som är lämpligast. 

 

Grundvattenståndet mäts genom att gräva en grop, på den lägsta punkten på tomten, så djup 

att grundvattenytan är synlig eller ca 0,6 m djup. Om vattenytan ligger minst 0,5 m under 

markytan är infiltration att rekommendera. Om vattenytan är synlig innan ett djup på 0,5 m 

nåtts är infiltration ej lämplig och då bör en våt damm övervägas som alternativ lösning. 

 

Det är viktigt att mätning och grävning sker då det inte regnar eller precis har regnat. Dels är 

risken för att jorden rasar in i gropen eller kompakteras mycket stor i sådana fall. Dels kan 

man begå misstaget att tro att grundvattenytan ligger högre än den gör, då vattnet inte har 

hunnit infiltrera. Vänta då i ca 1-1,5 h innan mätning sker för att vara på det säkra med att 

regnvattnet har hunnit infiltrera [22]. 
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Figur 34 Genomsläppliga beläggningar. Till vänster syns rasternät av polyeten [21]. Mittenbilden visar 

exempel på hur en parkeringsplats kan anläggas [24]. Till höger syns betonghålsten [21]. 

7.2.3 Grundläggande dimensionering 

Areabehov vid infiltration 

Ett tumvärde på areabehovet för en infiltrationsyta ligger på mellan 1-2 gånger den hårdgjorda 

arean. Det rekommenderas dock att komplettera infiltrationen med perkolationsanläggning 

eller fördröjning där så krävs enligt poängsystemet angivet i bilaga 5 [9].  

 

 

7.3 Genomsläppliga beläggningar 

Gångstråk och vägar kräver hållfasthet och slitstyrka av marken som traditionellt har erhållits 

genom en ogenomsläpplig asfaltsyta. Asfalten kan ersättas med genomsläppliga beläggningar. 

Valet av beläggning bör anpassas efter ändamålet. Det är olämpligt att använda 

genomsläppliga beläggningar när marken inte kan rena vattnet eller då större förorening 

riskeras, t.ex. läckande bildelar eller område där man tvättar bilen. Detta är särskilt viktigt i 

närheten av dricksvattenkällor eller vattenskyddsområden. 

 

När genomsläppliga beläggningar anläggs krävs på ytor med högre belastningar (bilar m.m.) 

att underbyggnaden är tätt packad så att den inte sätter sig vid belastning. Problem kan då 

tänkas uppstå om man har räknat med att de underliggande lagren ska ha en viss uträknad 

vattenlagrande förmåga. 

 

 

7.3.1 Uteplatser, gångstråk och park 

För dessa ändamål finns en hel del olika material. Stensättning, 

hålsten av betong och stabiliserande rasternät av polyetenplast är alla 

genomsläppliga lösningar som underlättar en mer hydrologisk 

avledning av dagvatten. Liksom när en asfaltsyta anläggs bör man 

även här vara noggrann med att följa de anvisningar som finns för 

varje produkt för ett bra resultat. Alla dessa beläggningar kan även 

vara lämpliga vid mindre parkeringsytor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Vägar 

Vägars vatten kan tas omhand genom LOD på två sätt, dels genom fördröjningsanordningar, 

dels genom att göra vägbanan helt genomsläpplig. Öppna dammar som tar hand om vatten har 

blivit väldigt vanligt och Haninge kommun har erfarenhet av detta. Ett sätt för mindre vägar 

kan vara det som visas i figur 35. 
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Figur 36 Öppen överbyggnad t.v, traditionell överbyggnad t.h. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den enda vägkonstruktion som är helt genomsläpplig är enhetsöverbyggnaden. I en vanlig 

vägöverbyggnad är denna beroende av att vatten inte tränger in i den. Vatten som tränger in i 

en sådan överbyggnad orsakar sättningar dels på grund av att de mindre fraktionerna eroderar 

bort och även genom att vattnet på vintern fryser och därmed orsakar tjälskador. Vattnet leds 

därför bort genom dräneringssystem, något som sänker grundvattennivån. Detta kan 

paradoxalt nog i sin tur leda till sättningar i vägbanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en enhetsöverbyggnad används grövre fraktioner i lagren, vilket leder till att vattnet inte kan 

erodera bort bär- och förstärkningslagren [11]. Även i slitlagret (den synliga asfalten) används 

grövre fraktioner vilket gör slitlagret genomsläppligt. Den här sortens slitlager kallas i 

allmänhet för öppen beläggning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35 Vanåsgatan i Malmö, byggdes om efter rotinträgning i kombinerade ledningar. 38 

dagvattenbrunnar kopplades ur och istället byggdes omvända gupp som samlade och ledde 

vattnet mot grönyta med svackdike av sandinblandad jord. En klen dräneringsledning i mark 

sväljer överskottsvatten. Därigenom erhölls rafiksäkerhet kombinerad med LOD. [15] 

Figur 37 Enhetsöverbyggnad. Beståndsdelar ovanifrån och ned: Genomsläpplig asfalt, makadam 8-20 mm, 

makadam 8-80 mm till 60-200 mm, kringfyllning makadam 8-20 mm med dräneringsledning (minst 100 mm), 

geotextil, finjord. [25] 
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En strävan efter att öka trafiksäkerheten och minska bullerproblemen har resulterat i 

lösningarna genomsläpplig asfalt och enhetsöverbyggnad. I ett tidigt skede användes sten i 

slitlagret som var sprickbenäget [11]. Det ledde till att det bildades spår i slitlagret. Idag är 

man medveten om problemet och kan välja olika kornfraktioner och stenmaterial för olika 

ändamål.  

 

Den bullerdämpande förmågan hos öppna vägbeläggningar beror på att ljudbangar inte 

uppstår när däcken pressar luften mot vägbanan så som det uppstår i täta beläggningar. Luften 

pressas i stället ned i hålrummen och därmed minskar bullret [12].  

 

Enhetsöverbyggnadens största nackdel är att porerna sätts igen av de partiklar som rivs upp 

från slitlagret. Livslängden är därför begränsad. Siffrorna på livslängden är inte entydiga utan 

de varierar mellan 5-20 år. Variationen beror främst på materialval, trafikbelastning och 

underhållningsmetoder. 

 

Då slitlagret rivs upp av dubbdäck kan det uppstå viss spårbildning på vägar med hög 

trafikintensitet. Materialet kan täppa igen porerna varför beläggningen är mer lämplig på ytor 

med låg belastning som t.ex. parkeringsytor eller enskilda vägar (försök har gjorts på större 

vägar, t.ex vid E4 söder om Stockholm, författaren är okunnig om utkomsten av dessa 

försök). Saltning av enhetsöverbyggnaden är inte att rekommendera eftersom saltet då går 

direkt ut i grundvattnet. Sandning sätter igen porerna och får därför inte förekomma. Ett 

alternativ till saltning och sandning är att använda krossmaterial som inte är sprickbenäget 

med minsta stenstorlek mellan 4 – 6 mm [12].  

 

Enhetsöverbyggnadens stora fördel är att den har en stor magasinerande förmåga i det 

grovkorniga lagret. Vattenupptagningsförmågan är beroende av hur tjock överbyggnaden är. 

Som vägledning kan anges att magasinsvolymen för en överbyggnad på 50 cm är mellan 75 - 

150 l/m
2
 [12]. Eftersom vägbanan inte behöver luta för att avleda vattnet kan arbetstid sparas 

på höjdsättningen av vägen. Vägkroppen i enhetsöverbyggnaden kan också användas som 

fördröjningsmagasin i områden med låg trafikbelastning och därmed bidra till ett minskat 

behov av andra åtgärder för LOD. 

 

Reningen, som sker i vägkroppen, uppskattas till mellan 50-90 % för olika slags föroreningar 

[13]. Enligt undersökningar kring reningseffektiviteten hos enhetsöverbyggnader på Lunds 

Tekniska Högskola blev pH-värdet neutraliserat och alla de analyserade variablerna utom Fe 

och Al uppvisade dricksvattenkvalitet [12]. 

 

En studie kring enhetsöverbyggnader i Norrland, ”Norrländsk gatusektion”, visade att tjäle 

inte påverkar enhetsöverbyggnader synligt [14]. Vad som händer är att tjälen i vägkroppen har 

möjlighet att expandera i hålrummen vilket gör att den höjer sig homogent. Eftersom 

vattnet/fukten i kroppen fått fördelas jämt blir rörelsen också jämn. Därmed minskar de 

problem som uppstår med konventionella system där brunnarnas ansamling av stora 

vattenmängder spränger sönder vägbanorna. 

 

Det är tveksamt om enhetsöverbyggnader är skäliga att anlägga i områden där stor 

infiltrationsförmåga finns eftersom vattnet från en väg genom höjdsättning enkelt kan ledas 

ner i diken i marken. Enhetsöverbyggnader kan vara ett vettigt alternativ i områden med viss 

infiltrationsförmåga, platsbrist och liten trafikintensitet. Om man bygger enhetsöverbyggnader 

bör dessa dokumenteras hos kommunen då risk finns att gatan behövs byggas om i en framtid 

då den kan bli tyngre trafikerad.  
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7.4 Uppsamling och återanvändning  

I ett område där annan LOD-teknik kan vara svår att använda kan regnvattnet istället samlas 

in i vattentankar och återanvändas. Vattnet kan användas för bevattning, toalettspolning, 

tvättning, brandsläckning, påfyllning av dekorationsdammar m.m. Detta är en teknik som 

ibland kallas för LUD, lokalt utnyttjande av dagvatten. Tekniken kan tänkas vara speciellt 

lämplig inom områden där dricksvattentillgången är starkt begränsad och där det sker en 

förtätning av bebyggelsen som tänjer än mer på dricksvattentillgångarna. I kustnära områden 

kan problem med saltvatteninträgning minskas. Detta sker dels genom att man spar på 

dricksvatten och använder sig av regnvatten till vissa ändamål, dels genom att man återför 

vattnet till marken. Därigenom minskas sötvattenunderskottet som skapat 

saltvatteninträgningen. Tekniken lämpar sig även bäst för små byggenheter, enfamiljshus, 

parhus och radhus, eftersom vattenmängderna måste vara tillräckliga för ändamålen. 

Återanvändning kan endast användas som komplement till dricksvattenanvändning eftersom 

man inte garanterat kan tillgodose nödvändig mängd regnvatten för tänkta ändamål. Vatten 

från mindre rena ytor än tak bör ej användas så länge inga rekommendationer eller föreskrifter 

om nivåer av rening till olika ändamål (som disk, tvätt m.m.) från myndigheter framkommer. 

 

Den enklaste formen av återanvändning av dagvatten är att samla upp vatten från stuprör i 

regnvattentunnor. Åtgärder måste alltid vidtas för att avleda det överskottsvatten som uppstår 

vid kraftiga eller långvariga regn så att tunnorna inte svämmar över och skador på husgrunden 

riskeras.Vattnet som samlas in kan sedan användas till bevattning, brandvatten eller gå direkt 

till dammar.  

 

För övriga ändamål såsom toalettspolning, tvätt och diskning krävs att man anlägger 

regnvattenanläggningar. Goda kunskaper krävs också om regnvattnets kvalitet och hygienkrav 

för olika ändamål. Det bör också tas fram uppgifter om nederbördsmängder, behov av 

vattenvolym för valt ändamål och den volym för vilken regnvattenanläggningen ska 

dimensioneras. Det är kunskap som i framtiden säkerligen kan erhållas från kommunen men 

fram till dess kan man endast utnyttja regnvatten till enklare ändamål såsom bevattning. 

 

 

7.5 Perkolationsanläggningar 

Perkolationsanläggningar ska helst anläggas i genomsläpplig mark. De är nästan omöjliga att 

anlägga i lerområden för en lekman eftersom god kunskap om sammansättningen hos leran 

krävs innan beslut om anläggande av magasin tas. De ska inte heller anläggas på eller nära 

vattenskyddsområden eftersom risken att förorenat vatten når grundvattnet är stor.  

 

När ett perkolationsmagasin anläggs ska det anläggas en bra bit ifrån husgrunden så att 

fuktproblem undviks. Man kan tänka sig att tvåmetersregeln som gäller för 

takvatteninfiltration kan tillämpas även här men öka avståndet till minst 4 m om husgrunden 

är en källargrund [9].  

 

Avstånd till tomtgräns bör i första hand anpassas till bestämmelser i kommunen, möjligheten 

till grannsamverkan och områdets möjligheter men föreslås till minst 1 m om risk finns för att 

anläggningen ska påverka granntomten negativt. De risker som finns är följande: 

 Riskerna nedströms magasinet är försumpning av marken och erosion om 

marklutningen är för stor.  
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 Riskerna invid perkolationsmagasinet är uppdämning av vatten från magasinet och 

ytuppmjukning, som medför en minskad användbarhet hos marken om erosion ska 

undvikas.  

 Ännu en viktig risk som bör övervägas är fuktproblem i husgrunder varför 

minimiavstånden ska hållas.  

 Även en mindre risk att marken torkar ut finns om dräneringen är för effektiv i de fall 

dräneringsledning läggs in i magasinet. 

 

Det är mest effektivt att anlägga flera mindre perkolationsmagasin än ett större. För att 

undvika att magasinet får nedsatt perkolationsförmåga är det bäst att utforma det så att 

magasinets sidoytor är så stora som möjligt och bottenytan så liten som möjligt samt att 

hänsyn tas till minimiavstånd ned till grundvattenyta (se figur 17). Det är också viktigt att 

undvika att tätande material samlas i botten vid schaktning samt att sidorna och botten 

undviks att packas. Fyllnadsmaterialet i perkolationsmagasin ska vara singel, makadam eller 

sprängsten. Används sprängsten så finns en risk att kvävespillet i den kan påverka 

grundvattnet. Även om utsläppen av kväveföreningar från gödselhögar o.d. är större i 

jämförelse med utsläppen från sprängning så antar de sistnämnda vattenlösliga, mer lättrörliga 

former än gödselkvävet [26]. Därför kan de ge en mer negativ påverkan på miljön.  

 

Perkolationsmagasin kan anläggas med inlopp eller utan, direkt i marken (figur 17 utan, figur 

19 med). Om magasin anläggs utan inlopp är det speciellt viktigt att en gräsyta finns där 

fastläggning av partiklar kan ske. Fastläggning av partiklar kan erhållas på detta sätt oavsett 

magasintyp. 

 

Inlopp anläggs i de fall då vattnet inte själv söker sig till magasinet, t.ex. därför att den 

omgivande marken inte lutar mot perkolationsmagasinet eller därför att vatten ska ledas från 

ett område som är avgränsat från magasinet t.ex av täta jordarter Filter kan läggas någonstans 

på inloppsledningen för att magasinet inte ska sätta igen. En större mängd slam riskeras då i 

systemet. Ett fullgott underhåll för att rensa slammet kan då vara svårt att åstadkomma och 

systemet kan efter en lång tid bli obrukbart om inte de igenslammade delarna byts ut. För 

mindre magasin, på en villatomt, torde detta ske efter en längre tid än för magasin i stora, 

samprojeterade områden. 

 

Kan ett magasin anläggas utan inlopp så kan detta lösas på två sätt. En lösning är att utföra ett 

s.k. omvänt filter (enligt figur 17). Den andra, konstruktionsmässigt enklare lösningen, är att 

lägga en fiberduk mellan matjordslagret och makadammen. Man bör dock tänka på att ett 

matjordslager på ett för grovt underlagsmaterial ibland kan skapa problem genom att för liten 

eller ingen infiltration sker från matjorden till underlagsmaterialet förrän matjordslagret är 

helt vattenmättat [7]. Uppdämning och ytuppmjukning riskeras vilket är speciellt olämpligt i 

ett bostadsområde om de boende inte är medvetna om och accepterar riskerna.  

 

Perkolationsmagasin med omvänt filter eller med fiberduk kan även användas då man har ett 

perkolationsmagasin med inlopp men då är det även viktigt att anordna ett filter på 

inloppsröret. Detta kan med fördel göras i en brunn eller ett sandfång (figur 19) där man både 

kan låta partiklar sedimentera och enkelt komma åt filtret för byte. Ett vertikalt anordnat filter 

sätts inte igen lika snabbt som ett horisontellt och orsakar därmed ett mindre underhållsbehov. 

En fiberduk med en duktäthet ca 100 g/m
2
 har visat sig lämplig [9]. Fiberduk ibland vara 

lämplig att läggas även kring hela magasinet om jordarten vid anläggningsplatsen innehåller 

mycket finmaterial. 
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När fördelning av vattnet längs hela magasinet inte kan åstadkommas kan en 

fördelningsledning läggas i magasinet. Denna placeras normalt förhållandevis högt upp i 

sedimentationsdelen av magasinet (enligt fiur 19) och kan vara ett slitsat markavloppsrör eller 

ett infiltrationsrör.  

Där det finns risk för att perkolationsmagasinet blir överfullt kan magasinet förses med en 

dräneringsledning eller ett bräddavlopp (figur 19 till höger). Detta kan gälla som princip för 

de perkolationsanläggningar där man inte vill riskera problem med uppdämning och 

ytuppmjukning eftersom det under en livstid troligen någon gång kommer att regna så 

intensivt att magasinet kan översvämma.  

 

Dräneringsledning är särskilt lämpligt där marken från början är mycket fuktig och anläggs 

längre ned i magasinet. Bräddavlopp anläggs högt upp i magasinet och är endast ämnat att ta 

upp vatten då magasinet är bräddat. Därför bör magasinet/magasinen utformas så att 

bräddning sker ett begränsat antal gånger per år eller mer sällan. Vattnet från dessa ledningar 

kan ledas till diken, vattendrag eller anslutas till va-ledningar. Rådgör med kommunen om 

vilken lösning som är acceptabel.  

 

 

7.6 Dammar 

Att anlägga dammar är ett sätt att fördröja regnvattnets väg så att flödena inte blir lika 

skadliga som de blir för vatten som avleds genom VA-nätet. Dammar är en bra lösning då 

infiltrationskapaciteten och perkolationsförmågan i marken inte räcker till för att avleda 

vattnet tillräckligt snabbt. Det finns två sätt att anlägga dammar. Det man i allmänhet syftar 

på när man talar om dammar är de med permanent vattenspegel, eller våta dammar. Det går 

även att anlägga s.k. torra dammar, där vattnet tillåts infiltrera ned i marken under en längre 

tid. 

 

Att planera en damm är inte så svårt, även om det kräver en del tankeverksamhet. Dammen 

får inte vara en säkerhetsrisk för de människor som vistas i området. Detta går att undvika 

genom att ge dammen en flack lutning vid strandlinje och dammbotten, anlägga 

skyddsplanteringar och informera de boende i området (om barnen vet att de ska akta sig för 

att komma för nära vattnet så är det också få som riskerar det). 

 

Växterna som anläggs vid strandlinjen bör kunna klara torra och våta perioder. Exempel på 

detta är silverbuske, krypvide, havtorn och penningblad [16]. 

 

Dammar anläggs gärna i en lokal lågpunkt på tomten. En våt damm kan med fördel anläggas 

där marken redan är tät, alltså på ler- och siltjordar, gärna där vatten naturligt ansamlas. Dock 

bör man vara observant på hur högt upp grundvattenytan ligger, särskilt då man behöver ta 

omhand vatten som kan innehålla skadliga föroreningar. När väl föroreningarna nått 

grundvattnet så renas nämligen inte vattnet. Möjligen kan takvatten, med litet innehåll av 

föroreningar, ledas till områden med hög grundvattenyta. Önskvärt är att avstånder till 

grundvattenytan är minst en halvmeter. Se alltid till att dammen anläggs där det finns volym 

till att omhänderta vattnet.  

 

 

7.6.1. Våta dammar 

Många anlägger våta dammar av estetiska skäl, för att njuta av vattenspegeln och 

växtligheten. Ofta fyller man dammen med dricksvatten, något som kan tyckas vara ineffektiv 
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resursanvändning. Varför inte fylla dammen med det regnvatten som kommer från tomtens 

hårdgjorda ytor? 

 

Den våta dammen anläggs ofta där marken är för tät för att ta hand om vattnet med hjälp av 

infiltrations- eller perkolationsanläggningar. Den har dels en permanent vattenyta och dels en 

volym som varierar efter den regnvolymen som den ska ta omhand. Regnvolymen tappas ut 

genom ett utlopp som lämpligast anordnas på den nivå som man vill att den permanenta 

vattenspegeln skall ha. Det är genom att strypa utflödet av detta utlopp till ett önskat värde 

som fördröjningseffekten erhålls.  

 

Våta dammar ger en viss rening av vattnet som är avhängig av dammens vattenväxter. Om 

vattnet från ett koppartak leds ned i dammen kan dock kopparbeläggningen påverka 

växtligheten i dammen negativt varför detta ska undvikas [17]. 

 

Våta dammar medför problem med algtillväxt som kan stävjas men aldrig helt uteslutas. 

Algtillväxten kan minskas genom att minska innehållet av närsalter samt genom att hålla en 

god syretillförsel [2]. Genom att städa dammen från löv, barr o.d. minskas dammen på 

närsalter. Om filter anordnas på inloppet kan näringstillförseln också begränsas samt risken 

minskas för att sediment ska höja bottennivån på dammen. Filtret måste dock rensas 

periodiskt. Då och då bör dock dammen trots detta tömmas och rensas för att undvika en 

ansamling av närsalter och bildandet av sumpgaser. 

 

Syretillförseln i dammen regleras genom att förse dammen med en pump och, om man vill, 

med en fontän. Information om vilken slags pump som passar till dammens storlek kan bl.a. 

fås av dammåterförsäljare.  

 

För att stävja algtillväxten är det också bra att plantera växter kring dammen för att ge den 

skugga. Träd är mest effektiva på att ge skugga men tillför dammen närsalter genom att fälla 

löv och pollen. Prydnadsgräs kan vara ett bättre alternativ ur detta hänseende.  

 

Dammväxter är viktiga för vattenbalansen och kan med fördel planteras i dammens inlopp, 

som ett naturligt filter som fastlägger sediment [2]. De konkurrerar med algerna om näringen. 

Detta medför att algerna försvinner när dammväxterna börjar växa.  

 

De flesta dammväxter klarar djup på mellan 0 – 40 cm och näckrosor växer i djup på mellan 

40 – 80 cm. Vass växer i djup upp till 50 cm. Om en helt fri vattenyta eftersträvas i något parti 

av dammen kan man försöka få ett bottendjup på minst ca 2 m [2] men då bör man syresätta 

botten [17]. I små, privata dammar kan man dock tänka sig att rensa växtligheten för hand till 

skillnad från de dagvattendammar som anläggs för större områden av kommunen. Vill man 

ändå ha ett djup på över 2 m måste man ta hänsyn till säkerhetsaspekterna. Genom att planera 

in nivåändringar kan man göra dammen något säkrare. Planteringsarean bör vara minst 1/3 av 

dammens totala area och gärna 2/3 om undervattenväxter medräknas [17, 19]. Plantering av 

vass eller andra vattenväxter vid inloppet hjälper till att minska flödeshastigheten på det 

inkommande vattnet och fastlägga en del sediment. Man kan även minska flödeshastigheten 

genom att lägga stenar vid inloppet [7]. 

 

Utloppet ska leda vattnet vidare till för platsen lämplig recipient eller ledning. Information ska 

finnas på kommunen om vilket alternativ som är lämpligast. Inloppet bör helst läggas mitt 

emot utloppet.  
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Hos dammförsäljare kan man få färdigpressade dammar. Nackdelen med dessa är att de oftast 

inte kommer med hål för vare sig inlopp eller utlopp. De har dock även ändamålsenliga 

tätningsmattor för att anlägga fria former. 

 

Medel för att balansera pH-värdet finns till försäljning, liksom algborttagningsmedel och 

andra medel man kan hälla i dammen. Dessa är dock inte att rekommendera eftersom de kan 

avge rester som är toxiska för vattenlivet [17]. 

 

Det är troligen olämpligt att ha fisk i dagvattendammar men man bör rådgöra med 

dammförsäljare och sakkunniga om detta. Det kan tänkas att de kan skada sig när inflödena är 

stora eller följa med utgående vatten. Man bör också betänka vilka effekter eventuella 

föroreningar i det tillförda vattnet kan ha på fisken. Takvatten kan i detta hänseende troligen 

vara ofarligt medan vatten från asfalterade parkeringsytor kan innehålla oljor och andra 

föroreningar. Dock bör man tänka på att pH-värdet i regnvatten är för surt för många fiskarter.  

 

 

7.6.2. Torra dammar 

Utflödet i torra dammar bestäms av infiltrationsmöjligheterna i marken. Detta innebär att 

dammen måste städas då den torkat så att infiltrationsmöjligheten kvarstår. Över åren kan 

dock marken sättas igen varför man bör installera ett utlopp liksom man gör för våta dammar. 

Därför beräknas volymbehovet enligt samma princip som för våta dammar, även om den 

största delen av vattnet kommer att infiltrera ned i marken. 

 

Eftersom den torra dammen har stora variationer i volym så kan den uppfattas som mindre 

estetisk än den våta dammen. En lösning på detta är att stenlägga dammbottnen. Dock bör 

man tänka på vad ytan ska användas till när den är torrlagd innan man väljer att göra detta. Ett 

användningsområde kan vara en stenlagd sommarmatplats. Om man inte stenlägger den kan 

den användas som pulkabacke för barnen under vintern. 

 

Fördelen med torra dammar är att de är enklare att rensa från sediment och växtrester än våta 

dammar [20]. Sedimenten bör avlägsnas ungefär 2 ggr/år för att behålla en god 

infiltrationsförmåga [17]. För att minska risken för igensättning av ytan kan vattnet som leds 

till dammen gå igenom ett filter som bör underhållas periodiskt, eller en bevuxen yta [6]. 

 

Problemen som kan uppstå för torra dammar är desamma som för infiltrationsytor. Vatten kan 

bli stående när det regnar på frusen mark. Markytan kan mjukas upp (om den inte är 

stenlagd), varpå den blir känslig för slitage. Om vattnet får stå väldigt länge och 

solinstrålningen är hög kan luktproblem uppstå.  

 

Grundvattenytan får inte ligga närmare än 0,5 m under dammens bottennivå, alltså måste 

grundvattenytans läge fastställas. Man måste även tänka på hur marken omkring tomten ser ut 

så att ingen risk för översvämning uppstår nedströms från den torra dammen. 
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 Slutsatser och allmänna rekommendationer 
Den största källan till problem med anläggningar för LOD är bristande kunskap. Man belyser 

vattenfrågorna i otillräcklig omfattning och ur för få aspekter. Man pekar ofta på misslyckade 

försök med LOD som misslyckats bl.a. på grund av bristande kunskap kring tekniken, kring 

markens förutsättningar, kring vattnets naturliga kretslopp vid och kring anläggningarna, på 

bristande kunskap vid byggnation av anläggningar och bristande kunskap kring skötsel. Man 

tror att lösningarna som finns kring LOD måste innebära att gå tillbaks till problem som 

uppstod innan va-näten med stående vatten på olämpliga ställen och de problem som följde av 

detta. Men LOD handlar om att kontrollerat stävja sådana problem utan att belasta va-nät, 

reningsverk och natur. 

 

 

8.1 Grundförutsättningar för LOD 

Kommunerna kan fylla en stor roll i uppgiften att sprida allmän kunskap om LOD. De kan 

systematiskt samla in kunskap kring markförutsättningar, vattenflöden, markanvändning m.m. 

(se kapitel 8.2) och samla dessa och redogöra dem i detaljplaner eller områdesbeskrivningar 

(jämför GIS-kartering). Hur detta kan göras ges exempel på i ”Lokalt omhändertagande av 

dagvatten - LOD : möjligheter att använda LOD i en kretsloppsanpassad samhällsplanering”. 

 

Planprocessen kan påverkas i en större utsträckning och i ett tidigare skede om kunskapen 

finns [1]. Finns kunskapen samlad hos en myndighet finns goda förutsättningar för en 

samverkan mellan alla aktörer i tidiga skeden för att lösa problemen tidigt [1]. Det är annars 

lätt att planeringen måste göras om där intentioner för LOD kommer in för sent i 

planeringsprocessen vilket drar ut på tiden för planering och ökar kostnaderna.  

 

Ett för kommunerna enkelt verktyg för att planera för tillräckligt med grönytor är 

Balanseringsprincipen med grönytefaktorn som togs fram genom samarbete mellan 

stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Malmö och Lund och har tillämpats bl.a. i Bo01 [2]. 

Denna ger olika slags grönytor och hårdgjorda ytor olika faktorer som genom en beräkning 

kan balanseras mot varandra. Denna kan dock tänkas vara lite trubbig eftersom man då inte 

räknar in att markens förutsättningar på platsen där grönytorna anläggs kan vara sämre 

infiltrationsytor än de som hårdgörs vilket gör att man tappar ett element som påverkar 

slutresultatet. Därför kan detta verktyg vara bättre som ett kompletterande verktyg till 

kartläggning och detaljplanering. 

 

Ekonomiska styrmedel bör användas för att uppmuntra enskilda initiativ till lokalt 

omhändertagande [1]. Detta kan ske genom bidrag för konstruktion av anläggningar och 

kännbara sänkningar på va-taxan. Här är de befintliga åtgärderna i Haninge kommun inte 

tillräckliga när fördröjning ska anläggas. Dessa ger ett jämnt flöde varför de inte belastar va-

nätet på samma sätt som det belastas vid konventionell dagvattenavledning. De orsakar 

därmed inte kapacitetsproblem i samma omfattning. En nyansering av dessa fördelar borde 

resultera i rimliga, mer kännbara sänkningar av taxan för de som utfört 

fördröjningsanordningar även om anslutning till va-nät krävs till eventuell bräddning. Viss 

ersättning för byggnation av dyrare LOD-anläggningar där detta är särskilt fördelaktigt för en 

avlastning av va-nätet borde vara möjligt. Ibland förs dagvatten mellan kommuner för rening 

och där borde också ett ekonomiskt samarbete vara möjligt för dessa ersättningar. Där 

kommunalt vatten går över kommungräns för rening bör dessa ersättningar regleras så att den 

kommun där reningsverk finns, och där avlastning sker i och med LOD och 

kostnadsbesparingar därmed sker, betalar de kommuner som stått för avlastningen. 
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Figur 38 Dalen i Karlskoga kommun. Den ursprungliga detaljplanen lades om med hjälp av forskare från 

Chalmers och Byggforskningsinstitutet. De analyserade landskap, vattenförhållanden, växtlighet och mark 

och arbetade om detaljplanen för att denna skulle ge så goda förutsättningar för växtligheten som möjligt. 

Även byggtekniken anpassades för samma ändamål [6] 

Kommunen har också ett socialt uppdrag kring LOD. Eftersom anläggningar för LOD kräver 

att man tänker på vattnets fortsatta väg (både naturliga och konstgjorda) måste ett 

grundläggande hänsynstagande till granntomter och ansvar för anläggningen alltid finnas med 

då anläggningarna planeras samt under drift. För att uppfylla detta ansvar kan kommun 

genom kartering ge tomtägare som planerar för LOD verktygen för att inga problem ska 

uppstå med grannar nedströms. Om gemensamma anläggningar planeras måste klara gränser 

finnas för ansvarsområden. Här kan kommunen ge klara förhållningsregler så att signaler ges 

om hur ansvar ska fördelas där frågetecken föreligger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Planering 

För att ett tekniskt och ekonomiskt bra slutresultat ska nås ska man i ett tidigt skede av 

planeringen ta hänsyn till områdets naturliga möjligheter för LOD. Förundersökningarna för 

LOD kräver en större utredningsinsats i ett tidigt skede jämfört med konventionell 

dagvattenavledning och mätningar ska ske 2-3 år före exploatering för ett mer exakt 

dimensioneringsunderlag [1]. Anläggning och drift bör här diskuteras lika tidigt som övriga 

program- eller projekteringsfrågor [1]. 

 

Förundersökningarna ska få fram kunskap om terrängens topografi, geohydrologi, vegetation 

samt geologi och geoteknik. Undersökningarna omfattar: 

 nederbörd  

 dräneringsmönster/avrinningsförlopp, ytavrinning hos vattendragen samt 

grundvattenströmningen (in och utströmningsområden) 
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 vegetation  

 k-värde (vattengenomsläpplighet)  

 jordartsfördelning  

 jordmäktigheter och lagerföljder  

 grundvattennivåer (och grundvattennivåernas årstidsvariationer)  

 grundvattentäkter (exempelvis för dricksvatten) 

 samt om där finns sprickvattenmagasineringsmöjlighet  

o torrskorpans mäktighet i lera  

o fluktuationer i sprickvattenmagasinets nivå  

o portryck (i lerområden, samband med grund- och sprickvattennivåer) [3]. 

Man kan dock avväga vilka mätningar som kan undvaras där mindre LOD-anläggningar ska 

planeras. 

 

Områden med väletablerad befintlig vegetation ska, om möjligt, bibehållas. För att möjliggöra 

en god geohydrologisk bedömning kan kartering av jordmånsfördelningen ske. Vid skiftande 

terräng bör dock en okulär bedömning utföras. Det är viktigt att områden med 

kohesionsjordar redan i bebyggelseplaneringen reserveras för LOD och att den naturliga 

vegetationen bevaras inom dessa områden [4]. Om inte en våtmark är önskvärd måste 

dräneringsledningar ordnas för instängda avrinningsområden [1]. 

 

Vid planering av nya områden är det viktigt att höjdsätta dem rätt. Viktigt är att komma ihåg 

att planera så att man inte utsätter byggnaderna för fukt. Marken bör luta nedåt från 

byggnaderna. De hårdgjorda ytorna ska luta så att fall mot infiltrationsytorna erhålls. Bäst är 

att planera källarlösa hus men måste man bygga hus med källare ska dräneringen för dessa 

ligga djupare än normalt. Finns möjligheten kan husen byggas på plintar, som gjordes i 

ekobyn Understenshöjden just för att undvika att störa den naturliga avrinningen [5].  

 

Läget för bebyggelsen bör anpassas efter de naturliga förutsättningarna för lokalt 

omhändertagande, som gjorts exempelvis med planeringen av kvarteret Dalen i Karlskrona 

[6] (figur 38). Den procentuella andelen vägar i ett område bör vara så liten som möjligt, dels 

för att minska de hårdgjorda ytorna och dels för att minska föroreningsmängderna i området. 

Föroreningsmängderna kan också minskas genom att planera bort genomfartsvägar. Hänsyn 

bör också tas till att avsänkningstrattar vid dränering under bebyggelse samt jordförflyttningar 

kan påverka grundvattenytan och därmed också anläggningarna för LOD [7]. 

 

Samarbete krävs mellan projektörer för mark respektive dagvattensystem för att uppnå en god 

planering för ett lokalt omhändertagande. Till exempel är det bra att planera för minsta 

möjliga yta som påverkas av tunga fordon under byggtid. Det är viktigt att se till att marken 

inte packas så att den förlorar sin kapacitet att infiltrera vatten.  

 

Vanligtvis tas en packningskurva fram då markarbeten ska utföras. Den visar hur volymvikten 

beror på vattenhalten. Det bör särskilt observeras att den s.k. ”optimala vattenhalten” som en 

packningskurva har, är optimal för att bära last. Den är däremot särskilt ogynnsam för 

dagvatteninfiltration [4]. En packningsgrad på maximalt 1,7 g/cm
3
 kan försöka hållas som ett 

riktvärde för ytor som planeras för dagvatteninfiltration. Packas jorden hårdare så får rötter 

och markdjur svårt att tränga igenom. 

 

Om bergarbeten ska utföras i samband med exploateringen av ett område bör man beakta 

tillgången till dessa fyllnadsmassor i dagvattenplaneringen av området [3, 4]. Genom att 

använda dessa till höjdsättning och dagvattenmagasin kan man lösa dagvattenproblematiken 
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på enkla sätt redan i planeringsstadiet och bespara sig onödiga och kostsamma förflyttningar 

av massor. Fyllnadsmassorna kan läggas en tid på närmast liggande bevuxen mark för att 

minska utsläppet av kvävehaltiga föreningar genom det perkolerande vattnet. 

 

Samarbete krävs också mellan projektörer för mark respektive dagvattensystem för att 

förebygga översvämning av gräsmattor, erosion av slänter och liknande olägenheter [1]. 

Erosionsproblem avvärjas genom att dela upp kraftigt lutande ytor genom terrassering. 

Vegetation minskar erosionen genom att anläggas på sådant sätt att den fördröjer höga 

hastigheter hos vattenströmningen [4]. Kokosmattor med färdigvuxen vegetation som särskilt 

är till för att minska risken för erosion finns i marknaden. Man kan även skydda en yta från 

erosion om den beläggs med sten stor nog att ta upp rörelseenergin i vattnet [4]. 

 

Risken för erosion är särskilt stor där stora avrinningsvolymer från hårdgjorda ytor leds ut vid 

ett avgänsat utloppsområde till grönytor. Den är även stor vid inlopp till dammar. 

Vattenflödena och flödeshastigheterna är i dessa fall särskilt stora.  

 

Perkolationsmagasin ska lokaliseras till inströmningsområden [3]. Om man vill hålla 

belastningen på underliggande mark låg kan magasinen fyllas med lättklinkerkulor [3]. 

Anläggs perkolationsmagasin på lera i sprickvattenzonen bör magasinet inte grävas ned under 

torrskorpans underkant. Dels är infiltrationskapaciteten där obetydlig, dels riskerar man att 

magasinet verkar dränerande och förorsakar sättningar när det sänker grundvattenståndet i 

sprickzonen [3]. Till skillnad från magasin som anläggs i friktionsjord så har vattnet här inte 

lika lätt att ta sig till den undre grundvattenytan. Därför är det inte lika viktigt att skydda 

grundvattnet i sprickvattenzonen [3]. Det är alltså inte lika viktigt att lägga magasin över 

sprickvattennivån (se även kapitel 5.1). 

 

Efter iordningställande har infiltrationsytor ibland visat sig ha för låg infiltrationskapacitet. 

Detta är särskilt märkbart i finkorniga jordar där vegetationen, som vanligen orsakar en 

sprickzon där vatten kan infiltrera, inte hunnit utvecklas ordentligt [1]. Planterade gräsmattor 

får full kapacitet först efter några år vilket innebär att man måste planera för vilken väg 

vattnet ska ta under tiden vegetationen utvecklas och först belasta denna yta när vegetationen 

klarar belastningen. 

 

När man planerar för LOD är det viktigt att planera så att en lagom liten takyta kan infiltrera 

på en lagom stor infiltrationsyta för att undvika risken för ytuppmjukning eller erosion. 

Planerar man för anläggande av färdiga gräsmattor så får man en högre initial 

vattenupptagningsförmåga på grund av mindre risk för erosion [1]. Vattenuppsugnings-

förmågan är också större eftersom rötterna bildat rotkanaler i mattan som vattnet kan utnyttja. 

 

Enligt en dansk undersökning av idrottsanläggningars gräsytor på 70-talet kom det fram att en 

särskilt god tålighet mot stor belastning, under alla väderleksförhållanden, kan erhållas vid 

rätt jordsammansättning. Förmågan att utveckla starka rötter är viktig för gräsmattornas 

styrka. En god rotväxtförmåga kan erhållas vid följande jordsammansättning: 

4-5 % humus, 12-15% ler och mjäla, 80-85% sand och mo. Det är även viktigt att jorden inte 

packas så att man får en hög porvolym samt att jordlagrets tjocklek som minst är 30-35 cm 

[4].  

 

I de många fall krävs en kombination av lösningar för LOD för att omhändertagandet ska 

fungera. För att göra lämpliga kombinationer eller fundera på lämpligaste enskilda lösningen 

ska man överväga områdets förutsättningar. Infiltrationsytor kräver mark som inte lutar för 

mycket eller där ingen konflikt med annan markanvändning uppstår. De kräver också en bra 
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Figur 39 Helhetsgrepp kring LOD kräver sammordning av olika dicipliner på ett tidigt 

stadium för ett gott resultat. Principskiss av dagvattensystmet för Green Zone  i Umeå där 

man genomgående sökt kretsloppsanpassade tekniklösningar [8]. 

mark med god infiltrationskapacitet för att användas som enda lösning, i annat fall kan den 

med fördel kombineras med andra lösningar. När marken inte är tillräckligt bra för att endast 

anlägga infiltrationsytor kan man anlägga exempelvis torra dammar. De lämpar sig bra där 

viss infiltrationskapacitet finns men ytan inte räcker till den volym vatten som ska tas 

omhand. Om en torr damm anses vara oestetisk kan exempelvis perkolationsmagasin 

anläggas. Våta dammar lämpar sig för fördröjning vid täta jordarter. Uppsamling och 

återanvändning lämpar sig överallt där det finns behov av att minska på 

dricksvattenanvändningen, exempelvis på grund av inträngning av saltvatten i dricksvattnet 

och vid förtätning av bostadsområden där dricksvattenbrist råder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Entreprenad 

Vanligtvis är kunskapen om anläggningar för LOD bristfällig också hos entreprenörer. Därför 

kan det vara motiverat att skärpa kontrollen av utförandet och ha en speciell kvalitetssäkring 

för anläggningen med kvalificerad personal, liksom man innan mitten av 2011 gjorde för 

byggnadskontroller (att LOD-kontroller borde prioriteras kan styrkas med att 

grundvattenfrågan påverkar allt levande). Kunskapen hos entreprenörer brister om 

anläggningars karaktär och funktion. Därför måste entreprenör informeras om anläggningens 

framtida funktion så att misstag undviks. Kontrollant bör med fördel också bevaka de kritiska 

arbetsmomenten. För att undvika problem krävs en väl fungerande information och 

kommunikation mellan projektör, beställare, kontrollant och entreprenör [1]. 

 

Vissa skyddsåtgärder måste utföras under anläggningsskedet för att säkerhetsställa 

anläggningarnas framtida funktion. Risken finns, om inte åtgärderna fastställs redan på 

planeringsstadium, att anläggningarna kan skadas under tiden för markarbeten [1]. Följande 

skyddsåtgärder ska planeras: 

 transportvägar inom området (för att minska risken för igensättningar och 

komprimering av marken) 

 samordning av byggnadsaktiviteter som kan påverka infiltrationssystemet negativt 

(exempelvis ska betongblandning och dylikt ske på betryggande avstånd från 

magasinbildande fyllning för att den inte ska bli oanvändbar) 

 driftstart och utförandetidpunkt. Dagvatten från byggarbetsplatser är mycket förorenat 

och därför ska magasin, om möjligt, inte tas i drift förrän huvuddelen av arbetena är 
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avslutade. Om det finns möjlighet ska man vänta med att utföra perkolationsmagasin 

tills alla tyngre anläggningsarbeten är avslutade, bäst är att utföra magasin i samband 

med avslutande finplanering. Dock bör marken vid och omkring 

perkolationsmagasinen skyddas för packning under byggtiden [3]. 

 Planterade gräsmattor ska spärras av och täckas till dess att gräsen har hunnit rota sig 

och börjat fastlägga jorden. Detta för att undvika erosion och packning av jorden. 

Färdiga gräsmattor kräver inte samma omsorg. 

  

När man utför jordbearbetning, jordförflyttningar och matjordsavtagning bör dessa moment 

ske när jorden har en lämpligt låg vattenhalt så att onödig packning av jorden undviks [4]. 

Packning av markytor för ökad hållfasthet under byggnader kan därefter ske där detta behövs. 

 

Inom områden med sättningsbenägna jordar kan problem med ytavrinning uppstå där det är 

omöjligt att förhindra förändring av den ursprungliga marknivån. Lågpunkter kan uppkomma 

efter områdets färdigställande. Försiktighet med kompletterande utfyllningar till ursprunglig 

nivå rekommenderas med hänsyn till risken för ytterligare sättningar. 

 

 

8.4 Drift och underhåll 

Problem med anläggningar för LOD har ofta uppkommit på grund av brister i informationen 

om nödvändigt underhåll. I värsta fall har anläggningar upphört att fungera på avsett sätt. 

Information måste därför finnas om förekomsten och funktionen av anläggningen.  

 

En handledning för drift och underhåll måste ge information om [3]:  

 skälet till att man har byggt en anläggning för LOD 

 plankartor och ritningar på anläggningen (som anger placering på filter, utlopp m.m.) 

 den normalt förväntade funktionen utifrån dimensioneringsförutsättningarna så att 

man kan upptäcka fel samt anpassa anläggningen vid utbyggnad (en utbyggnad ger 

större takyta som kan kräva en större anläggning) 

 hur funktionskontroll ska utföras. Anvisningar krävs om vilka funktionskontroller som 

bör göras med vilka tidsintervall. ( t.ex. undersöka vattenytans läge i 

perkolationsmagasin en gång per kvartal och speciellt när det har regnat mycket)  

 behov av skötsel/renhållning av hårdgjorda ytor i tillrinningsområdet (ger mindre 

igensättningsrisk i filter och anläggningar) 

 skötsel av infiltrationsytor. Att de bör hållas så frodiga som möjligt samt att hårt 

slitage och komprimering bör undvikas 

 behov av renhållning av filter, ledningar, brunnar, bräddavlopp och andra in- och 

utlopp till magasin och infiltrationsytor. Behovet avgörs genom regelbunden tillsyn. 

 

Denna information ska tillhandahållas de som har ansvar för skötsel och/eller de boende vid 

anläggningen. Den ska sammanställas av den som anlägger och projekterar en anläggning för 

LOD. Informationen ska kunna spridas vidare till nästa ansvariga person och kan därför 

läggas in i bostadspärm eller liknande handling som överräcks till nästa ansvariga person 

och/eller boende intill anläggningen.  

 

 

8.5 Slutsatser 

LOD handlar om styrning av vattenflöden med hjälp av naturhärmande verktyg för att göra 

vår närmiljö angenäm. Vattensamlingar kunde bli smittohärdar innan va-systemen började 
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byggas. När jag diskuterat med kommuntjänstemän i Haninge om LOD har farhågor 

framkommit om att LOD innebär en tillbakagång till dessa obehagliga miljöer. Resultatet av 

dessa rädslor har dock lett till en slentrianmässig koppling till va-systemet, ofta där sådan inte 

behövs eftersom naturen kan ta omhand mycket och en del går att modellera för att öka på 

omhändertagandet. Funktionskrav (exempelvis fuktsäkring av husgrunder) går också att 

fullfölja på andra sätt än koppling till va-nät. Detta slentrianmässiga val att koppla till va-

systemen har i sin tur givit många problem varför ett annat alternativ måste börja beaktas. 

Men för att göra rimliga val av typen på LOD-anläggning måste det bestämmas hur stora 

flöden som kan accepteras för ändamålet och funktionskraven på marken. Varje 

anläggningstyp syftar att härma var sitt verktyg som finns i naturen varför både de naturliga 

verktygen och anläggningstyperna har redogjorts för i detta arbete. 

 

Av de redogjorda teknikerna är optimering av infiltrationytor det enda område där mycket lite 

har hänt sedan 70-talet men det är ett intressant forskningsområde. Att plantera växtlighet som 

kan återföra vattnet till atmosfären känns som ett mycket naturligt vägval. En del görs i SLU 

med huvudsyftet att hitta naturliga reningsmetoder. Kanske finns mycket att hämta i deras 

forskningsarbete. 

 

8.5.1 Slutsatser och utredningsförslag för beräkningsmetoderna 

Författarens ursprungliga intentioner var att ge Haninge kommun verktyg och kunskaper att 

hantera LOD och i detta arbete utfördes ett exellark som syftar till att underlätta 

beräkningarna. Ett hinder möttes på vägen, det troliga kravet i P46 att magasin ska klara 

snökontroll och att denna innebär att ett magasin måste ta allt smältvatten för närmast 

ovanliggande del av sitt avrinningsområde. I P46 kapitel 5.14 där man anger exempel på både 

hur infiltrationsyta och perkolationsmagasin ska beräknas står att, citat: ”Vid kontroll av 

magasinets möjligheter att klara en snösmältningssituation måste man ta hänsyn till 

avrinningen från såväl hårdgjorda ytor som icke hårdgjorda ytor. Som tidigare berörts kan 

smältvattenavrinningen från hela det område som är anslutet till magasinet, antas uppgå till 

1,5 respektive 2,0 l/s*ha. Det lägre värdet avser förhållandena i södra delen av 

Sverige”...vidare:”Det gäller nu att kontrollera om de tidigare beräknade 

magasindimensionerna klarar en smältvattenavrinning av 1,5 respektive 2,0 l/s*ha från hela 

det avrinningsområde Y (ha) som är anslutet till magasinet...” Författarens tolkning av denna 

formulering är att det är ett krav att magasinet måste kunna ta upp allt smältvatten för närmast 

ovanliggande del av sitt avrinningsområde. Detta krav skulle kunna ifrågasättas från fall till 

fall beroende på funktionskraven på marken och tillåtna utflöden. Perkolationsmagasin tar 

ofta mindre flöden än den naturliga avrinning som förutsätts för naturmark, men det är också 

ofta stora nog att ta hand om mindre hårdgjorda ytors avrinning. Kraven man ställer på LOD-

lösningar ska också följa alla definitionsramar för LOD. Att begära att ett enstaka magasin 

ska ta stora arealers snösmältning hör inte till ett rimligt krav att ställa på ett 

perkolationsmagasin (möjligen dock på ett fördröjningsmagasin, jmf tidigare resonemang om 

val av LOD-anläggning kontra av-/utrinningsflöden). Det kan resultera i mycket stora 

belastningar på grundvattnet. Nivån kan stiga kraftigt och göra magasinet olämpligt (jmf krav 

0,5 m mellan botten och grundvattennivån) med risk för förorening av grundvattnet. Jämförs 

kravet med erfarenheten att förmodligen ingen senvinter/tidig vår i Sverige går utan att vatten 

blir stående på grund av snösmältning kan man nog påstå att kravet är för högt ställt. 

 

Man kan också ifrågasätta om smältvattenintensiteten på hårdgjorda ytor verkligen kan uppnå 

38-43 mm under 12 timmar, i alla fall om smältintensiteten, liksom i P46, är angivet med 

vattnets densitet. Frågan är om de mätt snösmältningen med snöns densitet (alltså in situ, med 

linjaler utsatta över ett område) och sedan bortsett från skillnaden i densiteter mellan snö och 
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vatten för att vara på den säkra sidan. Det är också ett tänkbart tillvägagångssättet att de har 

omräknat större avsmältningsmått till vad det skulle ge i vattenhöjd, med vattnets densitet. 

Oavsett tillvägagångssätt så borde detta, för vetenskaplig tyngd, ha angetts tydligt men 

författaren kunde efter upprepade försök inte hitta någonting angivet någonstans i P46 om hur 

de gått tillväga. 

 

En fråga som inte fick svar från tillfrågade konsulter och handledare var hur många timmar 

som kan räknas med att rinntiden för snösmältningen pågår (för överslagsmässiga beräkningar 

av magasin). Inget fanns heller att hämta på SMHI. För angivna värden i P46 och P90 kan 

man tolka att angiven mängd smältsnö är total mängd smält snö under de timmar som det är 

plusgrader fördelade på 12 h. Dock är det inte självklart att sätta 12 h rinntid per dygn på 

utgående volymer. I perkolationsmagasin är det varmare (längre ned i jorden är det ofta 

plusgrader tack vare att snön isolerar) än i ytavrinningssmagasin. I perkolationsmagasin kan 

möjligen därför större volymer perkolera än de som exellarket räknar fram under 12 h.  

Vattnet kan dock frysa på väg ned i perkolationsmagasinet pga frusen ytmark eller nedkylda 

rör. 

 

På grund av ovanstående uppkomna och obesvarade frågor föreslås metoden för 

magasindimensionering som anges i kapitel 6.2.4 och 6.3.3. 

 

En osäkerhetsfaktor vid beräkningar för de flesta slags LOD-anläggningar är markens 

konduktivitet. De tabeller som fanns i P46 var här något otydliga. Dessa bör ange bättre vad 

de avser, särskilt för lera där förhållandena varierar stort om den är vattenmättad eller 

torrsprucken samt för morän vars sammansättning varierar mycket. För morän kan dock 

ifrågasättas om något annat är försvarbart än att man mäter konduktiviteten på plats. Denna 

kan variera på grund av markens sammansättningen i djupet på en markprofil. Därför känner 

författaren det inte meningsfullt varken att ta jordprover på plats för att kontrollera 

kornfraktionssammansättning eller konsultera tabeller där man indelat konduktivitetsspannen 

enligt olika jordtyper/kornstorlekar. 

 

Något som förvånat författaren är att Haninge kommun år 2006 ännu inte tagit tillvara 

potentialerna med LUD i de områden som likt Dalarö består av förtätade fritidsområden som 

gjorts om till permanentboende. Här skulle LUD (och LOD) kunna avhjälpa problemen med 

saltvattvatteninträgning. 

 

Den ursprungliga intentionen var att effektivisera projekteringen av LOD. Det var dock 

tillräckligt arbete att redogöra för viktig kunskap. Projektering av större områden är något 

som måste få ta tid för att ta in information och samordna med andra dicipliner. Med 

excelarket och detta examensarbete tror sig författaren ha förenklat för Haninge att stödja 

privatpersoner att anlägga LOD. Det är trots allt här och i nya bostadsområden som störst 

skillnad skulle kunna göras för att minska belastningen av va-näten. På längre sikt kan detta 

vara ett steg i informationsspridning som gör LOD till ett självklart val vid nyprojektering. 
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Bilaga 1 

Ur Dagvattenstrategi för Haninge kommun, Anna Flood, Helena Götherfors Westman, Ingela 

Isaksson och Bengt Grönberg, 2005. 

Allmänna riktlinjer för dagvattenhanteringen i Haninge kommun: 

 
 

Riktlinjer för LOD: 

 

Olämpliga platser för LOD:
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Bilaga 2 
Ur Dimensionering av allmänna avloppsledningar, P90, Svenskt vatten, 2004. 

Tabell 1, återkomsttider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2, avrinningskoeficienter. 
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Tabell 3, konstanterna a och b för olika återkomsttider och c för olika regnvaraktigheter.

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

Tabell 4, maximala snösmältningsintensiteter, mm/dygn, under en 10-årsperiod för 1984-1993 

enligt VA-Forsk Rapport 1996-07. 
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Bilaga 3 

Ur Dagvatteninfiltration på grönytor; Stig Hård, Sven Johansson, Thomas Holm; Göteborg 

1979. 

Tabell 1, olika trädarters transpiration. 
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Tabell 2, transpirationen för olika växtbestånd. 
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Tabell 3, transpiration för hela bestånd. 

Sammanfattning av text i bokens bilaga ”Växter på grönytor för lokal omhändertagande av 

dagvatten":  

Målet med denna litteraturundersökning är att ge förslag på växter lämpade att plantera på de 

speciella grönytor man planerar att anlägga för att lokalt omhänderta dagvatten. Genom 

anläggandet av dessa specialytor hoppas man kunna minska ned behovet av kostsamma 

artificiella vattenavledare. 

Vissa växter med särskilt stor vattenomsättning kan dock lätt bli skadade av mänsklig 

aktivitet eller vara giftiga och bör därför skyddas med en zon av svårgenomträngliga buskar. 

 

Egen anmärkning: med ledning av dessa listor kan man också söka bibehålla naturlig 

växtlighet som har särskilt hög vattenomsättning. Man bör också tänka på att om man 

anlägger nya planteringar så kommer dessa ta tid på sig att utveckla sin omhändertagande 

förmåga fullt ut och behöver med underhåll än naturmark. 

 

Egen anmärkning: nr 4,6 trivs enligt sammanställning i denna bok inte i särskilt fuktig miljö, 

övriga gör det. 
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Bilaga 4  

Beräkning för jämförelse av mätning av k-värde mellan P46 och den tyska metoden som 

förklaras i kapitel 6. 

 

Metoden som förklaras i Kapitel 7.2.2 (tyska metoden) är. Om vattenståndet i denna grop 

sjunker med t.ex. 10,8 cm på 30 minuter så får man ett k-värde på: 

sm/10*6
60*30

108,10 5
2







  

 

Metoden i P46 är inte förklarad. Istället finns en tabell som man ska läsa av ett k-värde ur 

genom att veta hur länge det har tagit för vattnet att minska med ett bestämt antal decimeter. 

Min teori är att man för att få fram denna tabell har räknat med infiltration genom gropens 

alla väggar (figur 40) eftersom tabellresultaten inte följer samma resonemang som ovan (t.ex 

ger en sjunkning på 3 dm på 3,75 timmar inte ett k-värde på 2,2*10
-5

 m/s i tabellen). 

 

Vattenvolymen i gropen borde då för framtagandet av tabellen variera enligt: 

t
k

tAVtV sv 


)()(
  (0.1) 

där 

Vs = vattenvolymen vid startögonblicket 

A = totala väggarean hos gropens sidor (m
2
) 

k = k-värdet (m/s) 

κ  = 0,5 enligt förklaring i ekvation 5.9 

t = tiden (s) 

 

Arean som infiltrerar vatten, hos gropens sidor, varierar också med tiden eftersom gropens 

höjd varierar. Om gropens sidor är lika stora, vilket de är i P46 (se figur 40), kan vi skriva 

följande uttryck för arean i en grop med en bestämd sida och vid en viss tidpunkt, t: 

 

4)( 2  st
dt

dh
stA  

där 

s = sidornas längd (m) 

dh/dt = höjdförändringen över tiden 

 

För att enklare beräkna detta användes ett redogjort exempel i P46. Där gick det åt 3,5 timmar 

för vattnet att sjunka från h=0,4 m till h=0,1 m i en provgrop med sidorna 0,5*0,5 och en höjd 

på 0,5 m. Om vi förutsätter att vattanytans nivå sjunker ungefärligt linjärt kan vi sätta att: 

 

12600

3,0

3600*5,3

4,01,0








t

h

dt

dh
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Figur 40 

Naturligtvis så är det inte säkert att nivån sjunker linjärt. Istället sjunker nivån i olika 

hastighet beroende av fysikaliska fenomen som t.ex. tryckskillnader, där man exempelvis kan 

anta att det större trycket i början gör att nivån sjunker snabbare än då hälften återstår. Detta 

påverkar troligen inte höjdförändringen lika mycket som fenomenet att hastigheten på 

utgående volymen kan öka mot slutet, då det proportionerligt sett är fler hål för vattnet att 

rinna igenom än kvarstående volym vatten i gropen (om inte botten är igensatt), jämfört med 

hur proportionerna är i början av förloppet. Det sista fenomen har de troligtvis försökt bortse 

ifrån i P46 genom att inte ta med en sluthöjd på 0,0 m i någon av kurvorna i tabellen. 

Skillnaden mellan det antagna, linjära, förloppet och det verkliga torde dock inte påverka 

kontrollen vi gör för att se om min teori stämmer. 

 

Vi sätter in samtliga värden i ekvation 0.1 och får: 

 

Vv(12600) = 0,5*0,4*0,1=0,025 m
3 

och 

12600)45,012600
12600

3,0
5,0(4,05,05,0)12600( 2  

k
Vv

 
 

Sätter man både uttrycken lika med varandra så får man att k ≈ 8,5*10
-6 

 

Tabellen i P46 visar följande: 
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Skillnaden beror mycket troligen på antagandet att höjdförändringen är linjär. Vi undersöker 

genom ett tankeexperiment om det sista påståendet stämmer: 

 

Troligen är inverkan av trycket ganska liten eftersom gropen är som ett kärl fyllt av små hål. 

Trycket är mindre desto fler hål som finns. Enligt detta bör höjdminskningen vara något större 

i början, avta något och sedan öka mer och mer med tiden. Detta speglas i följande diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt detta resonemang torde dt

dh

 ge en större area i ekvation 0.2 än t

h





. Eftersom 

volymminskningen är densamma ger noggranna höjdmätningar troligen ett mindre k-värde, 

ett värde som är mer likt det i P46 än det som är uträknat enligt den redovisade beräkningen. 

 

Beräkningar med andra värden enligt tabellen ovan ger k-värden som någorlunda resulterar i 

de k-värden som går att läsa ut ur samma tabell. 

 

Teorin kan därför troligen anses vara riktig. 
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Bilaga 5 

Poängsättning av dimensionerande faktorer vid översiktlig bedömning av möjligheterna att 

infiltrera dagvatten på grönytor. Grundvattnet förutsätts ligga 0,5 m under markytan, naturligt 

eller genom dränering. Ur Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD : anvisningar och 

kommentarer, Svenska vatten- och avloppsföreningen. 
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Tabell 1, ungefärliga värden på den effektiva porositeten hos olika material (samma källa). 
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Bilaga 6 

Tabell 1 och 2. Ur Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD : anvisningar och 

kommentarer, Svenska vatten- och avloppsföreningen. 

 

Tabell 1, överslagsmässig bedömning av infiltrationskapacitetens slutvärde. Resultat av en 

Chalmersundersökning. Bearbetad av VIAK (1982). Viktig brödtext gällande tabell 

medtagen. 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Tabell 2, ungefärliga värden på vattengenomsläppligheten för några olika jordar. Enligt BFR 

(1972). Jämförs värdena för Fc(medel) i ovanstående tabell 1 med denna tabell så är värdena 

på morän och lera för höga, på silt hamnar medelvärdet  i angivet spann för konduktiviteten 

nedan medan sandvärdet är för lågt angivet.  

Jämförs värdena för Fc(p>0,8) är sandvärdet ännu mindre än medelvärdet och därför ännu mer 

utanför nedan angivet spann. Värdet för morän i tabell 1 är något högt men hamnar i nedan 

angivet spann och är därför acceptabelt. Värdet för silt i tabell 1 är i nedre delen av nedan 

angivet spann och därför lämpligt för beräkningar. Värdet för lera i tabell 1 är högt angivet, 

utanför nedanstående angivet spann. Eftersom tabell 1 är framtagen med begränsat antal 

mätningar och lera är ett svårt material så är författarens rekommendation att använda värdena 

tabell 2 för kontroller i lermark. Troligen är värdena i tabell 1 är tagna för sprucken lera som 

lagrar och leder avsevärt mer mängder vatten än vattenmättad. I sådana fall kan möjligen 

dessa värden användas.  

Sammanfattningsvis kan tabell 1,  med värden för Fc(p>0,8), användas för beräkningar så 

länge som leran är av den typ som kan användas som sprickvattenmagasin och med 

medvetenhet om att moränvärdena kan tänkas vara något höga beroende på moränjordens 

sammansättning 

 


