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Sammanfattning
Städer förtätas och de hårdgjorda ytorna, där vatten inte kan infiltreras i marken, ökar. I
kombination med klimatförändringar och en framtida ökad nederbörd leder det till
översvämningsrisker när dagvattnet, som rinner på marken, ska hanteras av underjordiska
rörledningar med begränsad kapacitet. Dagvattnet drar även med sig föroreningar och bidrar
till försämrad vattenkvalitet i stadsnära vattendrag. En lösning på problematiken kan vara att
införa en ekologisk hantering av dagvattnet, som med naturliknande system av grönytor,
dammar och öppna avledningskanaler både renar och fördröjer avrinningen.
Utifrån förutsättningarna i ett pågående förtätningsprojektet vid Flygaregatan i Halmstad,
som fungerat som exempelområde, har ekologiska dagvattenlösningar i städer studerats.
Syftet med studien är att se över vilka möjligheter som finns för att införa ekologiska
dagvattensystem och hur ett sådant skulle kunna tillämpas inom planområdet.
Arbetet bygger på litteraturstudier, intervjuer, platsbesök och beräkningar, men på grund
av dagvattenhanteringens många dimensioner har antaganden och förenklingar varit
nödvändiga.
Resultatet visar att ekologiska dagvattenlösningar kan reducera föroreningshalterna i
dagvattnet till acceptabla nivåer och dessutom fördröja avrinningen, vilket minskar
översvämningsriskerna och dagvattnets negativa påverkan på stadsnära vattendrag. Utifrån
förutsättningarna vid Flygaregatan bör det vara möjligt att tillämpa inslag av ekologisk
dagvattenhantering inom planområdet. De många fördelarna med ekologiska system gör att
det dessutom bör vara möjligt och eftersträvansvärt att införa sådana inslag vid liknande
projekt i framtiden.

Nyckelord: ekologisk dagvattenhantering, dagvattenrening, biofilter, hållbar stadsplanering,
Flygaregatan i Halmstad.

Abstract
As cities grow and become denser the hard surfaces, where water cannot be infiltrated through
the ground, increases. Rain fall is also expected to increase, due to climate change, and the
combination of both scenarios will most likely lead to greater risks of flooding, as large
volumes of stormwater runoff must be handled by limited underground pipes. Urban
stormwater is, added to that, often polluted and affects the quality of streams and lakes close
to cities. A solution to the problems might be to integrate sustainable urban drainage systems
(SUDS) that handle stormwater by the same principles as in nature, where green areas, ponds
and open ditches both purifies and slows down the urban runoff.
By mapping the specific conditions within the ongoing development project at
Flygaregatan in Halmstad, which has been used as an example site, the possibilities of SUDS
have been investigated. The purpose of the study is to see what parts of SUDS that are
possible to use in cities and to come up with a suggestion of how such a system could be
integrated within Flygaregatan.
The study is based upon a review of literature, interviews, calculations and study visits.
Due to the complex nature of urban stormwater some assumptions and simplifications have
although been necessary.
The results show that SUDS can reduce the pollution in urban stormwater to acceptable
levels and, added to that, delay the runoff which decreases the risks of flooding. From the
perspectives at Flygaregatan it should be possible to integrate SUDS within the site and
considering the many positive effects of SUDS it is then suggested that such systems should
also be used in similar construction projects in the future.
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1. Inledning
Människan blir allt mer urbaniserad. Vid mitten av förra seklet bodde ungefär 30 procent av
världens samlade befolkning i städer, år 2014 hade den siffran stigit till 54 procent och fram
till år 2050 beräknas ytterligare 2,5 miljarder människor flytta till städerna. Trenden är tydlig i
hela världen (FN, 2014) och så även i Halmstad, som också räknar med en stadig
befolkningstillväxt (Halmstad kommun, 2014).
Den snabba befolkningsökningen i städerna gör att enorma mängder ny stad måste
byggas under de kommande åren (McPhearson et al., 2016). En bristande stadsplanering med
fokus på snabb expansion kan leda till ökad miljöförstöring med föroreningar och ohållbara
levnadsmönster, men med rätt verktyg har städerna istället möjligheten att bli ledande inom
hållbarhetsarbetet (FN, 2014). Att all denna nya stad konstrueras och utvecklas i en hållbar
och motståndskraftig riktning blir därmed avgörande för mänsklighetens chanser till ett gott
liv inom planetens gränser (McPhearson et al., 2016).
För att städerna ska kunna bli effektivare och växa utan att förstöra den omkringliggande
naturen har förtätningar lyfts fram som ett viktigt verktyg (Sörensen et al., 2016). När städer
förtätas ökar andelen hårdgjorda ytor, där vatten inte kan infiltreras i marken och vid
nederbörd rinner allt mer dagvatten vidare ovanpå markytan (Svenskt Vatten, 2016).
Stora system med underjordiska ledningar har byggts ut för att snabbt och effektivt leda
bort dagvattnet (Sörensen et al., 2016). En sådan hantering av dagvattnet i den hårdgjorda
staden medför flera avsteg från vattnets naturliga kretslopp (Stockholms stad, 2015), bidrar
till ökad risk för översvämningar (Stahre, 2004) samt påverkar vattenkvaliteten i
recipienterna, de mottagande vattendragen, negativt (Hamel et al., 2013). De nuvarande,
tekniska, rörsystemen har alltmer börjat uppfattas som resurskrävande och icke-miljövänliga
(Villareal et al., 2004).
En lösning på problematiken är att införa så kallade ekologiska system för att genom
grönstrukturer och sammanlänkade öppna vattenvägar efterlikna naturens egen hantering av
nederbörden (Villareal et al., 2004). På så vis både fördröjs och renas dagvattnet innan det
återförs till atmosfären eller släpps ut i närliggande vattendrag (Stahre, 2004). Sådana system
för även med sig en rad andra positiva effekter i staden och bidrar bland annat till grönare och
attraktivare städer (McPhearson et al., 2016).
Invid Flygaregatan i Halmstad finns långt gångna planer på att förtäta och delvis ersätta
ett befintligt industri- och arbetsplatsområde med bostäder (Halmstad kommun, 2017a). Det
finns i dagsläget inte några planer på att införa en ekologisk dagvattenhantering i området,
men en studie av behovet och möjligheterna att införa en sådan hantering av dagvattnet kan
visa sig användbart inför liknande projekt i framtiden (Winnberg, 2017).

1.1. Syfte
I detta examensarbete ska dagvattenlösningarna i den hållbara staden studeras. Syftet med
arbetet är att, med utgångspunkt i ett pågående förtätningsprojekt vid Flygaregatan i
Halmstad, undersöka möjliga lösningar och förutsättningar för att införa ekologiska
dagvattensystem i städer. Förtätningsprojektet har, av planarkitekt Anna Winnberg på
Halmstads kommun, identifierats som ett intressant exempelområde och en studie av
förutsättningarna för ekologisk dagvattenhantering skulle kunna visa sig intressant inför
liknande framtida projekt i staden.
En enklare plan, eller skiss, ska tas fram för hur ett ekologiskt dagvattensystem skulle
kunna tillämpas inom planområdet vid Flygaregatan. Efterföljande analys ska sedan belysa
vilka följder ett sådant, ekologiskt, dagvattensystem för med sig och om det anses lämpligt att
införa ett sådant system inom planområdet.
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1.2. Frågeställningar
Efter avslutat arbete ska följande frågor vara besvarade:
 Är det lämpligt att införa ekologiska och öppna dagvattenlösningar vid Flygaregatan?
 Bör man i framtiden planera för en öppen och ekologisk dagvattenhantering vid
snarlika projekt i Halmstad?
 Kan en ekologisk dagvattenhantering rena dagvattnet på ett tillfredsställande sätt?

2. Material och metoder
Arbetet baseras till stor del på kvalitativa informationsstudier, där tyngdpunken lagts på
litteratur, platsbesök, beräkningar och intervjuer. Till att börja med genomfördes en
litteratursökning för att skaffa en bred och god grundförståelse. Därefter kartlades området vid
Flygaregatan och avslutningsvis undersöktes möjligheterna att tillämpa en ekologisk
dagvattenhantering vid Flygaregatan utifrån förutsättningarna och de inhämtade kunskaperna.

2.1. Litteratur
En kort studie om hållbara städer och den framtida förväntade befolkningsutvecklingen
gjordes till en början med hjälp av FN:s befolkningsprognoser. Därefter startade den
inledande och huvudsakliga litteratursökningen, för vilken den erkända databasen ”Web of
science” användes. Sökningen som genomfördes och hur många träffar den genererade
presenteras i tabell 1 nedan. Som avgränsning angavs språket engelska samt att inga artiklar
publicerade innan år 2004 skulle visas. Att reviews valdes har att göra med den stora bredd de
uppvisar, då de samlar forskningsresultat från hela området på ett och samma ställe. Urvalet
av vilka artiklar som lämpade sig för mer grundlig genomläsning utgjordes av upplevd
relevans för arbetet. Fler artiklar än de utvalda har lästs, men då de inte ansetts bidra till
arbetet har de inte tagits med i rapporten. De utvalda artiklarna utgjorde en bra bakgrund.
Tabell 1. Inledande litteratursökning på Web of Science
Sökterm
”Stormwater management”

Avgränsning
Reviews

Antal träffar
31

Antal valda artiklar
6

Svenskt Vatten Utvecklings rapportsamling visade sig också innehålla flera användbara
rapporter och publikationer. Svenskt vatten är en branschorganisation för landets VAorganisationer och bidrar med spetskompetens i syfte att nå en hållbar vattenhantering.
Svenskt Vatten Utveckling är deras eget forsknings och utvecklingsprogram, som lägger stor
tonvikt vid tillämpad forskning och utveckling inom det kommunala VA-området. Svenskt
vatten bör därför vara mycket pålitliga och ha stark koppling till svenska förhållanden. Totalt
studerades 6 rapporter och 2 tekniska publikationer med krav och råd gällande utformningen.
Genom Malmö stad och Stockholms stad har även dagvattenstrategier och tillhörande
plandokument studerats, för att få exempel på hur dagvattenarbetet implementeras i
kommunernas arbete och för att få råd gällande utformning och dimensionering av ekologiska
dagvattensystem.
Kartläggningen av området vid Flygaregatan har genomförts med hjälp av tillgängliga
samrådshandlingar, som planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta. Tillhörande
undersökningar av markföroreningarna och de geotekniska förhållandena har också bidragit
med djup och stöd i den processen.

2.2. Intervjuer
En inledande och mycket kortfattad intervju genomfördes i projektets startskede med Anna
Winnberg, som är planarkitekt vid stadsbyggnadskontoret på Halmstad kommun. Intervjuns
syfte var att få en kort överblick över problematiken med dagvattnet i städer och att se om det
fanns lämpliga områden att undersöka inom kommunen. Därefter genomfördes i ett senare
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skede en kompletterande intervju, via mail, rörande kommunens och planarkitekternas arbete
med ekologisk dagvattenhantering i staden.
Via mail har frågor även ställts till Linn Karlsson, projektingenjör vid Göteborgs stad –
kretslopp och vatten, angående den renande regnrabatt som anlagts vid en stor parkeringsplats
i Kviberg utanför Göteborg. Carina Henriksson, VA-ingenjör på Laholmsbuktens VA,
kontaktades angående det pågående arbetet med en dagvattenstrategi för Halmstad kommun
samt dagvattennätets utformning och påverkan på vattnet i och omkring Halmstad.
Inför studiebesöket i Norra Djurgårdsstaden skickades även frågor till en
informationsadress, som tillgängliggjorts via Stockolms stad, men dessvärre utan större
framgång.

2.3. Platsbesök
Platsbesök har genomförts i pionjärstadsdelarna Augustenborg och Västra hamnen i Malmö,
samt i Stockholmsstadsdelarna Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelarna
är internationellt kända för sitt arbete med att prioritera miljö och hållbara lösningar och
speciellt Malmöstadsdelarna har fått stor uppmärksamhet för just sina öppna och ekologiska
dagvattensystem. Syftet med besöken, som genomfördes på egen hand och utgick ifrån guider
publicerade på respektive kommuns internetsidor, var att ge inspiration och insikter om hur en
ekologisk dagvattenhantering ser ut och utformas i verkligheten.
För att förstå förutsättningarna och på ett mer visuellt sett undersöka möjligheterna att
införa ett ekologiskt system vid Flygaregatan har även frekventa besök gjorts inom
planområdet.

2.4. Beräkningar
Vid beräkningar och dimensionering av dagvattensystemet har historisk regndata och
framtidsprognoser från SMHI använts. Mätningar av ytor och avstånd inom planområdet har
gjorts översiktligt, men med så stor noggrannhet som möjligt, med hjälp av plankartan och
illustrationskartan. Avrinningskoefficienter och samband har hämtats från Svenskt vatten.

2.5. Kompletterande litteratursökning
En kompletterande litteratursökning genomfördes efter önskemål från examinator. På grund
av den relativt begränsade tidsperioden genomfördes ingen ny litteratursökning genom Web
of Science, istället användes artiklar som det refererats till i kunskapssammanställningen av
Blecken et al. (2016). Bleckens rapport är en sammanställning av svensk och internationell
kunskap om dagvattenhantering och från det sjätte kapitlet, som berör dagvattenbiofilter,
valdes 6st artiklar ut. En närmare sökning via Web of Science visade att samtliga artiklar hade
flertalet citeringar och de bör därför utgöra ett bra och trovärdigt underlag.
Målsättningen med den kompletterande litteraturstudien var bland annat att undersöka
hur och i vilken omfattning biofilter bör skötas om och underhållas. Därutöver var
målsättningen även att få fram ytterligare underlag rörande dimensioneringen och den
metallavskiljande förmågan.

3. Avgränsningar
För att hålla arbetets omfattning inom rimliga ramar är avgränsningar nödvändiga. Arbetet
riktar i första hand in sig på svenska förhållanden och sett till förutsättningarna i
exempelområdet vid Flygaregatan har resultatet och det ekologiska systemet som ska
utformas mestadels fokuserat på reningen av dagvattnet med stadsmässiga lösningar.
Skyfallshantering och minimering av översvämningsrisker är självklart viktiga områden, men
de kommer av utrymmesskäl endast att behandlas översiktligt.
Skissen för det ekologiska dagvattensystemet vid Flygaregatan kommer att förhålla sig
till planbeskrivningen och detaljplanen. Det medför en del begränsningar av möjligheterna,
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men gör även förslaget mer relevant eftersom lösningarna som presenteras då kan införas på
riktigt eller vid liknande projekt.
Förhållandena som ligger till grund för dimensioneringen av det ekologiska
dagvattensystemet kommer också att förenklas. I själva verket är sambanden mycket
komplexa, men då skissens syfte enbart är att visa på möjligheter och exempel spelar det inte
någon större roll för resultatet. Därför kommer området att behandlas som ett slutet och
färdigbyggt system vilket innebär att byggfasen, husgrundsdränering och tillrinnande vatten
från angränsande områden lämnas utanför, trots att de skulle kunna ha betydande påverkan.
Lösningsförslaget kommer främst rikta in sig på de åtgärder som kan sättas in på
gatunivå, som vägar, torg och parkeringar. Detta eftersom staden och kommunen i första hand
är ansvariga för detta område medan byggherrar och fastighetsägare råder över byggnaderna
och innergårdarna. Hustaken och innergårdarna kommenteras därför bara kortfattat.
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4. Bakgrund
4.1. Dagvattenhantering i städer
Det moderna och tekniska dagvattennätet började byggas ut i städerna under 1800-talet, med
syfte att snabbt och effektivt avleda den från markytan avrinnande nederbörden (Svenskt
Vatten, 2016). Med brunnar och rörledningar, som i många fall var långt mer omfattande än
de naturliga vattenvägarna (Kaushal et al., 2015), samlades dagvattnet under mark där det
fördes vidare av motorvägsliknande rörsystem (Lönngren, 2001).
Fram till mitten av 1900-talet var den allmänt tillämpade lösningen så kallade
kombinerade system, där dagvatten samlas upp och avleds i samma ledningar som
avloppsvattnet. Till en början släpptes avloppsvattnet ut orenat i närliggande recipienter
(Svenskt Vatten, 2016) med mycket negativa konsekvenser för vattenkvaliteten (Kaushal et
al., 2015). Numera utgör utbyggnaden av avloppsreningsverk en kraftigt förbättrad hantering
av avloppsvattnet, och dagvatten som leds genom kombinerade ledningsnät via reningsverk
genererar generellt sett därför inte några betydande förorenande utsläpp (Lerer et al., 2014).
De kombinerade systemen har dock en stor svaghet i samband med kraftiga regn (Sörensen et
al., 2016). Vid kraftiga regn leds stora mängder nederbördsvatten på kort tid till
reningsverken. Reningsverken har i många fall inte tillräcklig kapacitet för att hantera så stora
volymer och tvingas därför brädda, då släpps överskottsvattnet ut orenat i recipienten utan att
genomgå reningsverkets reningsprocesser (Svenskt Vatten, 2016).
För att undvika bräddning och dessutom minska risken för källaröversvämningar har en
successiv övergång från kombinerade till duplikat, eller separata, rörsystem ägt rum (Stahre,
2004). De kombinerade dagvattensystemen har därför reducerats till ca 13 procent av den
totala rörlängden i Sverige (Svenskt Vatten, 2016), men i en stad som Stockholm uppgår de
kombinerade ledningarnas andel till nära 50 procent (Stockholms stad, 2015) och på många
håll i Europa och speciellt i äldre stadskärnor är de kombinerade systemen fortfarande
vanligast (Lerer et al., 2014).
Separerade system har egna, avskiljda, ledningar för dagvatten där regnvattnet, efter att
ha samlats upp i brunnar och stuprör, leds direkt till en recipient (Svenskt Vatten, 2016). Inom
separata system saknas ofta inslag av rening, vilket gör att eventuella föroreningar som
dagvattnet för med sig följer med ut i recipienten (Lerer et al., 2014). Dagvatten anses därför
vara en av de huvudsakliga orsakerna till föroreningar i stadsnära vattendrag (Alm et al.,
2010).
4.1.1. Föroreningar i dagvattnet
I sitt ursprungstillstånd är nederbörden ren, det är först i kontakt med stadens luft och
hårdgjorda ytor som föroreningar och partiklar spolas bort, frigörs och följer med det
avrinnande vattnet (Alm et al., 2010). Föroreningsinnehållet i dagvattnet avgörs till stor del av
markanvändningen inom avrinningsområdet (Svenskt Vatten, 2016), men atmosfäriskt nedfall
från avlägsna verksamheter är också en betydande källa (Malmö Stad, 2008). Vad gäller
markanvändningen så skiljer sig föroreningskällorna åt beroende på om det är ett område som
domineras av trafik, industri eller bostäder (Svenskt vatten, 2011) och det finns tydliga
samband mellan ökade föroreningshalter och ökad trafik eller hårdgöringsgrad (Larm &
Pirard, 2010).
Vid parkeringsplatser och hårt trafikerade vägar förekommer föroreningarna främst i
former av tungmetaller och organiska föreningar (Svenskt vatten, 2011), som härstammar från
avgaser, oljespill och olika former av slitage (Malmö Stad, 2008). En stor del av dessa
föroreningar från vägar och gator är inte lösta i vattnet utan bundna till andra partiklar
(Blecken et al., 2016). För bostadsområden kommer föroreningarna istället främst från
korrosion och nedbrytning av byggnadsmaterial, men också från nedskräpning samt avföring
från hundar, katter och fåglar (Svenskt Vatten, 2016).
5

Halterna av föroreningar i dagvattnet varierar och är oftast som högst i början av ett regn,
då marken spolas ren av regnvattnet (Lönngren, 2001). De naturliga variationerna bidrar, i
kombination med skiftande markanvändning, till svårigheter när det gäller mätningar och
uppskattningar av föroreningarna i dagvattnet. Om ingen specifik mätdata för området finns
tillgänglig används schablonhalter och generella värden från olika typer av markanvändning
(Svenskt vatten, 2011). I tabell 2 presenteras schablonvärden från Svenskt Vatten (2016) för
förväntat innehåll av vissa föroreningar i dagvattnet vid olika typer av markanvändning, sett
till svenska förhållanden. Föroreningsinnehållet jämförs även med generella värden för renat
och utgående vatten vid avloppsreningsverk.
Tabell 2. Generella värden för föroreningsinnehåll i dagvatten, jämfört med utgående och renat
vatten från avloppsreningsverk. Omarbetad från Svensk Vatten, 2016, s.25.
Markanvändning
Dagvatten bostäder
Dagvatten trafik
Dagvatten industri
Utgående avloppsrening

Metaller (
Bly
10 – 15
3 – 50
25 – 30
0,5

g/l)
Koppar
20 – 30
20 – 100
35 – 80
4 – 11

Zink
80 – 100
30 – 700
200 – 400
5 – 30

Kadmium
0,5 – 0,7
0,3 – 0,6
1,2 – 2,1
0,05

Näringsämnen (mg/l)
Fosfor
Kväve
0,2 – 0,3
1,4 – 1,6
0,15 – 0,5
2,4
0,29 – 42
1,6 – 2,2
0,21 – 0,23 10,2 – 21,4

Värdena i tabell 2 indikerar att innehållet av miljöskadliga metaller är klart högre i orenat
dagvatten jämfört med det utgående vattnet vid avloppsreningsverk.
I områden med separerade dagvattenledningar leds det förorenade vattnet direkt till
recipienterna. I urbana områden orsakar därför en sådan hantering av dagvattnet en försämrad
kemisk och ibland även ekologisk status i närliggande vattendrag (Larm & Pirard, 2010), som
ofta uppvisar förhöjda halter av tungmetaller, polyaromatiska kolväten (PAH) och
näringsämnen (Blecken et al., 2016). Enligt EU:s ramvattendirektiv, som är införlivat i svensk
lagstiftning, finns en skyldighet att minska föroreningsbelastningen på recipienterna. Om
recipientens status inte är god måste åtgärder vidtas och i svenska urbana områden handlar
dessa åtgärder till stor del om en förbättrad hantering av dagvattnet (Alm et al., 2015).
4.1.2. Avrinning i städer
Framtidens städer förväntas växa både
snabbt och kraftigt (FN, 2014). När
städer växer, byggs ut och förtätas ökar
andelen hårdgjorda ytor, vilket i sin tur
minskar andelen grönytor där naturlig
infiltration av dagvattnet kan förekomma.
Avledningen av dagvattnet blir därmed
snabbare och mer omfattande vilket ger
större flöden vid skyfall (Stahre, 2004).
Redan vid en låg urbaniseringsgrad
och täthet blir städernas dagvattensystem
en stressfaktor för de vattenbundna
ekosystemen då det naturliga flödet störs
och vattenkvalitén förändras. Hur mycket
vatten som leds vidare från ett område
avgörs av markens genomsläpplighet.
Genomsläppligheten varierar naturligt,
men i urbana områden har den påverkats
av mänsklig bebyggelse och därmed
frångått sin naturliga balans (Hamel et
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al., 2013). I Figur 1 illustreras den ökade avrinningen per sekund och hektar för olika typer av
exploatering. För kraftigt hårdgjorda ytor, som parkeringsplatser och centrumområden är
avrinningen markant högre jämfört med naturmark.
Översvämningar är ett växande problem i städer då de allt mer omfattande hårdgjorda
ytorna ökar avrinningen och därigenom översvämningsriskerna vid kraftiga regn. Med
utbredda hårdgjorda ytor kan regnet inte infiltreras i marken utan rinner vidare mot lågt
belägna områden där det ansamlas (Sörensen et al., 2016). Att vatten rinner mot lågpunkter
gör att förtätningar och ny byggnation kan komma att påverka områden belägna nedströms, på
helt andra platser än den plats där byggnationen genomförts (Svenskt Vatten, 2016).
Problemen är stora redan vid nuvarande nederbördsmängder, vilket storstäderna
Köpenhamn och New York bland annat fått erfara (Sörensen et al., 2016). I framtiden
förväntas nederbörden öka som en följd av rådande klimatförändringar (IPCC, 2013), vilket
sannolikt förstärker översvämningsriskerna ytterligare.

4.2. Framtida nederbördsmönster
Hallands län och Halmstad ligger i ett vädermässigt utsatt läge och mottar relativt stora
regnmängder jämfört med övriga Sverige (Persson et al., 2015). Det utsatta läget ger
intensivare regn och för ettårsregnen, regn som är så kraftiga att de bara förväntas återkomma
en gång per år, är intensiteten i Halmstad uppemot 40 procent högre än i mindre utsatta
regioner (Hernebring, 2006). Medelnederbörden i Hallands län var under referensperioden,
1961-1990, 987 mm per år (Persson et al., 2015) men för att studera dagvatten och avrinning
är de intensiva regnen av störst vikt (Hernebring, 2006).
Regnets intensitet kan med fördel beskrivas med hjälp av förhållandet avrunnet vatten per
sekund och hektar, vilket ger ett bra mått på regnets volym. Statistik för Halmstad, baserad på
åren 1992-2004, med förväntade regnintensiteter för regn med olika återkomsttid och
varaktighet presenteras nedan i tabell 3 (Hernebring, 2006) och ger en bra bild över hur
mycket vatten som måste hanteras vid ett kraftigt regn. Sannolikheten för att ett regn inträffar
under återkomsttiden är ca 60 procent (Svenskt Vatten, 2016).
Tabell 3. Avrinning i liter per sekund och hektar för regn med olika varaktighet
och återkomsttid i Halmstad, baserat på perioden 1992-2004. Omarbetad från
Hernebring, 2006, s.54.
Återkomsttid, år
0,5
1
2
5
10

Varaktighet, minuter
5
10
15
133,6 99,9
80,4
165,2 126,0 101,0
200,7 155,8 124,4
255,4 202,5 160,6
303,9 244,5 193,0

20
68,2
85,6
105,5
136,5
164,2

30
53,6
67,5
83,4
108,5
131,1

40
43,3
54,2
66,7
86,3
104,1

50
36,9
45,8
55,9
71,8
86,1

60
32,7
40,4
49,2
62,9
75,3

90
24,7
30,4
36,9
47,1
56,3

120
20,2
24,5
29,4
37,0
43,7

Historisk regndata säger inte nödvändigtvis så mycket om framtidens förväntade nederbörd
eftersom klimatförändringar påverkar temperaturen och därigenom nederbördsmönstret. Även
om en viss ökning av nederbörden redan kan anas så är det framtida klimatets utveckling
fortsatt osäker, eftersom beräkningar bland annat bygger på prognoser och antaganden om
storleken på de framtida utsläppen av växthusgaser. Det framtida klimatet analyseras med
hjälp av RCP-scenarier, representativa koncentrationsutvecklingsbanor, som spänner mellan
en framtid med relativt begränsade utsläpp av koldioxid (RCP 4,5) och en med fortsatt stora
utsläpp (RCP 8,5) (Persson et al., 2015).
För Halland tyder framtidsscenarierna på att klimatet och nederbördsmönstren i slutet av
detta sekel kommer att förändras kraftigt, i förhållande till referensperioden. En ökad
medeltemperatur med mellan 2,5 (RCP 4,5) och 4,5 (RCP 8,5) grader väntas ge en ökad
årsnederbörd med 15-25 procent (Figur 2) och en ökad maximal dygnsnederbörd med så
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mycket som 20 procent. Antalet dagar med mer än 10 mm nederbörd, som betraktas som stora
regnmängder, förutspås att öka med mellan 8 och 14 dagar från referensperiodens ca 29 dagar
(Figur 3). Viktigt att komma ihåg är dock att naturliga och lokala variationer alltid kan ske
och att regnmängderna därmed i värsta fall kan bli betydligt större (Persson et al., 2015). För
att anpassa dagens historiebaserade regndata till de framtida förhållandena bör en
klimatfaktor, som väger upp för den förväntade nederbördsökningen, alltid föras in (Svenskt
Vatten, 2016). Klimatfaktorn är vanligtvis mellan 1,2 och 1,25 och ska multipliceras med de
nuvarande regnmängderna för att få den framtida nederbörden vid slutet av nuvarande sekel
(Alm et al., 2016).

Figur 2 och 3. Beräknad förändring av antal dagar med kraftig nederbörd (vänster) och
årsnederbörd (höger) i Hallands län för scenario RCP4,5 jämfört med referensperioden 19611990. SMHI, klimatscenarier, 2017.

4.3. Ekologisk och öppen dagvattenhantering
Städerna står uppenbarligen inför stora utmaningar när det gäller hanteringen av ökade
nederbördsmängder i en allt mer hårdgjord miljö. Den traditionella och tekniska lösningen för
att öka hanteringskapaciteten är att bygga om och utöka volymen i dagvattenledningarna. Det
är en tidskrävande och kostsam process som dessutom ger måttlig kapacitetsökning (Stahre,
2004) eftersom kapaciteten i ledningar som ligger mellan det aktuella området och recipienten
också måste utökas och dimensioneras om, för att ta klara av större flöden från områden
belägna uppströms (Lönngren, 2001). Det anses därför varken tekniskt möjligt (Svenskt
Vatten, 2016) eller samhällsekonomiskt lönsamt ta hand om en allt större volym dagvatten
med hjälp av slutna rörsystem (Stockholms stad, 2015). Utöver de tekniska svårigheterna
anses det även önskvärt att minska avrinningen till rörledningarna (Svenskt Vatten, 2016) för
att därigenom reducera mängden föroreningarna som belastar recipienten (Lerer et al., 2014).
En alternativ lösning, som numera också rekommenderas (Svenskt Vatten, 2016), är att
bromsa upp och fördröja regnvattnet nära källan, vid den plats där det faller ner (Stahre,
2004). Genom att kombinera traditionella rörledningar med metoder för en ekologisk och
öppen hantering av dagvattnet kan de största flödestopparna minska, samtidigt som dagvattnet
också genomgår en reningsprocess (Svenskt vatten, 2011). En ekologisk hantering av
dagvattnet har på senare år, som en följd av sina stora fördelar, mötts av ett allt större intresse
(Lerer et al., 2014).
Det finns många begrepp för en hantering av dagvattnet på ett öppet och mer hållbart sätt.
På svenska används benämningarna lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) samt
ekologisk eller öppen dagvattenhantering. LOD var tidigare den dominerande termen, men
numera har begreppet hållbar dagvattenhantering, som tycks innefatta samtliga lösningar,
tagit över allt mer (Lönngren, 2001). På engelska finns också en stor variation med WSUD;
water sensitive urban design, LID; low impact development och SUDS; sustainable urban
drainage systems (Hamel et al., 2013). Begreppen betyder till stor del samma sak och i detta
arbete kommer benämningen ekologisk dagvattenhantering i huvudsak att användas.
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Om nuvarande tekniska dagvattensystem fokuserat på att så snabbt som möjligt avleda vattnet
från vägarna och de hårdgjorda ytorna fokuserar det ekologiska systemet snarare på att
minska och sakta ner avrinningsflödet (Sörensen et al., 2016) för att öka reningen av
dagvattnet och därigenom förbättra vattenkvaliteten i närmiljön (Svenskt vatten, 2011).
Ekologiska dagvattensystem, som allmänt har tillämpats i städer sedan början på 2000-talet,
utgår från lösningar som efterliknar naturens egen hantering av nederbörden. Det görs
framförallt med ökade inslag av grönska, som minskar avrinningen genom att ta hand om
avrunnet vatten från hårdgjorda områden (Svenskt Vatten, 2016).
De naturliknande processerna ger en ökad behandling av dagvattnet där föroreningar
sedimenterar i dammar eller fastläggs och tas upp av jord och växter (Stahre, 2004). Just
sedimentering, då tyngre partiklar sjunker till botten, är ett viktigt delsteg inom reningen
eftersom svårnedbrytbara ämnen och metaller ofta är bundna till andra partiklar (Lönngren,
2001). När föroreningarna fastläggs och hålls kvar minskar spridningen, vilket dämpar
föroreningstrycket på recipienten (Stockholms stad, 2015) och förbättrar vattenkvaliteten.
Vid en ekologisk dagvattenhantering låter man vattnet stanna på ytan, så att det kan
självrenas genom att komma i kontakt med luft, ljus, växter och mikroorganismer (Lönngren,
2001). Genom trög avrinning och infiltration återupprättas även en del av vattnets naturliga
kretslopp, något som helt förbises med traditionella rörledningar (Lerer et al., 2014). Öppna
system har också visat sig mer flexibla när det gäller möjligheterna att hantera och anpassas
efter förändringar och nya förutsättningar, vilket gör att de är mindre känsliga för en varierad
nederbörd (Stockholms stad, 2015) och potentiellt bättre på att hantera skyfall.
Redan vid måttlig fördröjning kan en stor del av årsnederbörden hanteras, då de flesta
regntillfällena är volymmässigt små. För Sverige innebär, generellt sett, en fördröjning och
hantering av de första 10mm vid varje regntillfälle att uppemot 75 procent av årsvolymen
undviker att tillföras till rörsystemen (Svenskt Vatten, 2016).
Ekologiska dagvattenlösningar integreras i stadsmiljön och göms inte under marken, de
blir en del av staden och de öppna rummen. För detta krävs dock plats, som är en knapp resurs
i städerna och framförallt i stadskärnorna (Lerer et al., 2014). Integrerade lösningar kräver en
extra genomtänkt och effektiv utformning, eftersom de är synliga hela tiden och har en
funktion varje dag, även de dagar då det inte regnar (Sörensen et al., 2016). Dagvattnet blir
genom en ekologisk hantering inte enbart en teknisk angelägenhet utan en del av något större
som både tar och tillåts ta plats i stadsrummet (Stahre, 2004).
Välplanerade och integrerade ekologiska system ger även ett stadsrum med större inslag
av grönska som reglerar temperaturen i staden, erbjuder rekreationsmöjligheter (Lerer et al.,
2014) samt förbättrar luftkvaliteten och förutsättningarna för den biologiska mångfalden. På
så vis tillför dagvattenhanteringen positiva naturliga och sociala värden till staden (Sörensen
et al., 2016). Inslagen av grönska kan ge ekonomiska mervärden i form av en bättre livsmiljö
men även genom ökade markpriser och fastighetsvärden (Stahre, 2004). När det gäller de
ekonomiska aspekterna anses dock ekologiska system i övrigt ha en klar nackdel, då de kräver
mer underhåll än slutna rörsystem (Svenskt Vatten, 2016). Det är inte dyrare att anlägga
ekologiska system jämfört med slutna rör (Karlsson, 2017) men de ökade driftskostnaderna
skapar en osäkerhet när beslut ska tas inom kommunerna (Winnberg, 2017).

4.4. Att utforma och införa ett ekologiskt dagvattensystem
Att samla dagvatten i öppna system innebär inte per automatik att det blir en ekologisk
dagvattenhantering, eftersom krav ställs på att det ska minska avrinningen, förbättra
vattenkvaliteten och bidra estetiskt till stadsrummet (Hamel et al., 2013). Det finns i dagsläget
goda kunskaper för att lyckas med utformning av ekologiska dagvattensystem. Gemensamt
för de mest lyckosamma inslagen är att de ofta håller sig till enkla och småskaliga lösningar,
som på ett smidigt sätt anpassats efter den lokala miljön (Stahre, 2004). För att utforma ett
välintegrerat och funktionellt system måste det aktuella områdets förutsättningar och
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problembild först undersökas. Därefter formuleras ett väldefinierat mål för hanteringens
huvudsyfte (Malmö Stad, 2008) som ger en uppfattning om vilka åtgärder som passar bäst
(Lerer et al., 2014). Mest optimalt är, självklart, att göra rätt från början och införa en
ekologisk hantering från start vid nybyggnation (Sörensen et al., 2016), både vad gäller
möjligheterna till en välanpassad utformning men även för kostnadseffektiviteten.
Besparingar kan även uppnås om systemen införs i samband med ombyggnationer i området
(Svenskt Vatten, 2016).
Hur mycket vatten som förväntas rinna av, alternativt tas upp av, en viss yta eller
beläggning avgörs av avrinningskoefficienten ( ), som är ett procentuellt värde på hur
mycket vatten som rinner vidare. Standardvärden för avrinningskoefficienter finns listade för
flera typer av markbeläggning och användningsområden. Hårdgjorda ytor som vägar har höga
värden, medan gräsytor har låga värden (Svenskt Vatten, 2016). En översiktlig
sammanställning av ett antal relevanta avrinningskoefficienter presenteras i tabell 4. För att få
ett värde på den totala volymen vatten som måste hanteras inom ett område multipliceras
avrinningskoefficienten sedan med arean samt nederbörden. Höjdsättningen och topografin
avgör sedan i vilken riktning vattnet väntas rinna (Lerer et al., 2014).
Avgörande för vilken typ av åtgärder som sätts in är, förutom den förväntade avrunna
volymen, även föroreningsinnehållet och
recipientens känslighet. En känslig recipient Tabell 4. Avrinningskoefficienter för olika ytor.
Sammanställd från Tegelberg & Svensson
och kraftiga föroreningar kräver mer
(2013).
noggrann rening, medan det i ett mindre
förorenat område oftast är mer prioriterat att Yta eller beläggning
bara fördröja avrinningen (Lerer et al., Tak
0,9
2014).
Väg
0,8
Hur åtgärderna utformas beror sedan på Hårdgjord
0,8
topografiska och geologiska förutsättningar Permeabel, genomsläpplig
0,2
inom området (Svenskt vatten, 2011) samt Grönyta
0,1
tillgängligt utrymme. Det gör att det blir en Slutet byggnadssätt, ingen vegetation
0,7
extra stor utmaning att införa ekologiska Slutet byggnadssätt med planterade
0,5
system i områden med befintlig bebyggelse, gårdar
eftersom topografi och höjdsättning då redan
är fastlagd och det tillgängliga utrymmet begränsat (Svenskt Vatten, 2016).
Geologiska förutsättningar kan exempelvis beröra sammansättningen av jordarter. Täta
jordarter, som lera, släpper knappt igenom vatten och lämpar sig därmed inte för infiltration,
medan det för mer porösa jordarter som sand och grus råder motsatta förhållanden (Svenskt
Vatten, 2016). För att infiltration ska kunna tillämpas måste även vissa krav rörande
grundvattennivån uppfyllas. Rekommendationerna anger att grundvattennivån bör ligga tre
meter under marken (Sayle, 2015), om nivån ligger för nära markytan bör infiltration till
grundvattnet inte användas (Lerer et al., 2014). Dåliga förhållanden för infiltration innebär
inte nödvändigtvis att det är omöjligt att införa infiltrationsbaserade lösningar. Genom att
innesluta växtbäddar med ogenomträngliga filter och placera dräneringsrör i botten kan vatten
filtreras genom jorden och sedan ledas bort via dräneringsrör. På så sätt kan markens renande
förmåga utnyttjas utan att det infiltrerade vattnet når grundvattnet (Hamel et al., 2013).
För att lyckas med införandet av ett ekologiskt dagvattensystem krävs ett helhetstänkande
(Svenskt vatten, 2011) och en stor samverkan mellan olika aktörer genom hela planprocessen.
Med ett väletablerat samarbete kan åtgärder sättas in längs med hela avrinningskedjan (Stahre,
2004), som sträcker sig från byggnader och privat mark till allmän plats som torg eller vägar
och vidare genom tröga avrinningsstråk till större uppsamlingsytor och dammar, se figur 4.
Det finns ingen enskild lösning, utan en sammanhängande kombination av olika dellösningar
är nödvändig (Stockholms stad, 2015).
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Lokalt
omhändertagande

Fördröjning
nära källan

Trög avledning
Samlad fördröjning

Figur 4. Schematisk bild över åtgärdskategorierna inom
dagvattnets avrinningskedja. Omarbetad från Svenskt
Vatten, 2011, s.13.

4.4.1. Lokalt omhändertagande
Till att börja med omhändertas dagvattnet lokalt på privat platsmark, som är själva byggnaden
och marken i dess absoluta närhet. Syftet är då att samla och ta hand om vattnet vid källan, på
den plats där det faller ner (Stockholms stad, 2015).
Utrymmet på den lokala platsmarken är relativt
begränsad, vilket gör att varje åtgärd eller dellösning
blir småskalig, men sammantaget kan goda resultat
uppnås (Stahre, 2004). Möjliga åtgärder är exempelvis
gröna tak (Figur 5), genomsläppliga ytor, växtbäddar
och övriga grönytor (Stockholms stad, 2015).
Gröna tak kan ta emot och hålla kvar omkring
halva årsnederbörden i Sverige, men vid kraftigare Figur 5. Grönt tak i Augustenborg,
regn blir växtskiktet vattenmättat vilket gör att dess Malmö
fördröjande effekt avtar och försvinner helt (Stahre, 2004). Utöver den vattenhanterande
förmågan har taken även en värmeisolerande effekt på byggnaderna samt bidrar positivt till
den lokala biologiska mångfalden (VA-syd, 2011).
Nere på marken kan genomsläppliga eller delvis genomsläppliga beläggningar ge
stadsanpassade lösningar som samlar upp och fördröjer vattnet utan att det egentligen syns.
Beläggningarna kan utgöras av grus, genomsläpplig asfalt eller hålsten med underliggande
magasin där vattnet samlas innan det sedan leds vidare. Sådana lösningar fördröjer till största
del bara avrinningen (Svenskt vatten, 2011). För att även väva in reningsprocesser är det
istället fördelaktigt att avleda vattnet mot en grönyta eller ett biofilter med växtbädd, eftersom
vattnet då renas när det filtreras genom jorden (Stahre, 2004).
4.4.2. Fördröjning nära källan
Nästa steg i avrinningskedjan är att vattnet tas om hand på den allmänna platsmarken nära
källan, mark som ofta ägs av staden och exempelvis utgörs av vägar och torg (Stockholms
stad, 2015). Syftet med detta steg är att fördröja och eventuellt rena regnvattnet i den absoluta
närheten av den plats där regnet fallit (Stahre, 2004).
Lösningar som lämpar sig är framförallt växtbäddar
och trädplanteringar (Figur 6) (Stockholms stad,
2015), men även mindre dammar (Stahre, 2004).
Om det inte går att ordna förutsättningar för
infiltration genom beläggningen eller via grönytor
kan planerade översvämningsytor vara ett bra
alternativ. Då iordningsställs områden som tillåts
svämma över vid kraftiga regn. Ansamling av vatten i
en översvämningsyta gör att dagvattenledningarna Figur 6. Växtbädd för fördröjning
inte belastas lika hårt vid extrema regn. Dessa ytor och rening av dagvattnet i Norra
kan och bör även ha något annat möjligt Djurgårdsstaden, Stockholm
användningsområde när det inte regnar, som exempelvis ett nedsänkt torg (Stahre, 2004).
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4.4.3. Trög avledning och samlad fördröjning
Överskottsvattnet, som inte är möjligt att hantera lokalt inom området, kan ledas vidare i tröga
och öppna system (Svenskt Vatten, 2016). Ett trögt
system innebär att vattnet avleds långsamt, för att
fördröja avrinningsförloppet. Det långsamma
förloppet möjliggör samtidigt för växter att ta upp
vatten samt för en viss rening och avdunstning
(Stockholms stad, 2015).
Långsam avledning kan med fördel hanteras i
öppna stråk på allmän platsmark, som då till stor
del ersätter rörledningarna. De öppna stråken, som Figur 7. Dagvattenkanal i Augustenborg,
exempelvis kan utgöras av diken eller små kanaler Malmö
(Figur 7), synliggör dagvattnet och blir ett
spännande inslag i gatumiljön. Svackdiken, grunda
och gräsbeklädda diken, har stor kapacitet men tar
också mycket plats (Stahre, 2004).
De öppna avledningssystem, som många gånger
anläggs i anslutning till gatan, leder vattnet vidare
mot en större ansamling i form av en damm (Figur
8) eller en våtmark (Svenskt Vatten, 2016).
Fördröjningsdammar kan vara mycket användbara
Figur 8. Dagvattendamm i Augustenborg,
och dessutom ge ett positivt estetiskt inslag i Malmö
stadsbilden. De är permanent vattenfyllda, bromsar
upp avledningen och möjliggör sedimentering av tyngre partikar (Svenskt vatten, 2011).

4.5. Planområdet vid Flygaregatan
Planområdet vid Flygaregatan omfattar ca 6 hektar och är med sin dryga kilometer till Stora
Torg relativt centralt beläget i Halmstad. Enligt planförslaget, Figur 9, ska området förtätas
genom att en stor del av de befintliga industribyggnaderna rivs och ersätts med bostäder samt
centrumverksamheter (Halmstad kommun, 2017a).

Figur 9. Illustrationskarta för utvecklingen
vid Flygaregatan. Från planbeskrivning,
Halmstad kommun, 2017a, sida 1.

Figur 10. Skiss omarbetad från
illustrationskartan, med namngivna
sektioner.
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De allmänna utrymmena mellan husen upptas, bortsett från en park i relativt dåligt skick (G1 i
Figur 10) i områdets sydvästra del, till stor del av gator och bilburen trafik där Flygaregatan
med sina 2100 fordon per dygn är den mest trafikerade gatan. Parkeringsplatser finns det gott
om och enligt planförslaget ska det även i framtiden vara så, då två nya parkeringsgator (PG1
och PG2) med 20 respektive 40 parkeringsplatser anläggs (Halmstad kommun, 2017a).
4.5.1. Dagvatten inom planområdet
Området utgörs nästintill uteslutande av hårdgjorda ytor och dagvattnet hanteras därför med
hjälp av kommunala dagvattenledningar. Det finns inslag av både kombinerade och
separerade ledningar, men efter ombyggnationen kommer samtliga ledningar att vara
separerade och dagvattnet kommer då att ledas ca 900 meter till Nissan, där det släpps ut
(Halmstad kommun, 2017a).
Den del av Nissan som påverkas av dagvattenutsläppen från planområdet sträcker sig
mellan mynningen i söder och Slottsmöllan i Norr. Avrinningsområde för just denna sektion
är till övervägande majoritet urban eller semiurban (VISS, 2017) men trots detta så verkar det
som om dagvattnet inte har någon betydande påverkan på åns status (Henriksson, 2017).
Denna sektion av Nissan uppnår dock ej god kemisk status, till stor del på grund av förhöjda
halter av kvicksilver och andra miljögifter. Åtgärder krävs därför för att ån till år 2021 ska
kunna uppnå god status (VISS, 2017), något som är ett krav enligt EU:s ramvattendirektiv.
Efter avslutad ombyggnation räknar de med att dagvattnet från området sannolikt
kommer vara mindre förorenat, eftersom industriverksamheter övergår till att bli bostäder och
vissa hårdgjorda ytor ersätts av gröna. Trots detta fastslås det att dagvatten från gatorna kan
behöva renas innan det släpps ut (Halmstad kommun, 2017a). Några ekologiska
dagvattenlösningar planeras inte inom området (Winnberg, 2017).
4.5.2. Markförhållanden
Området är relativt flackt och varierar mellan +7 meter över havet i nordväst till +4 meter i
sydost. En tillhörande ytavrinningsplan med syfte att belysa hur vattnet rinner vid kraftiga
skyfall visar att vattnet i huvudsak rinner utmed gatorna i riktning mot Flygaregatan och
planområdets sydöstra del (Halmstad kommun, 2017a).
En genomförd geoteknisk undersökning visar att marken till stora delar utgörs av gamla
fyllnadsmassor som underlagras med grusig sand alternativt finsand och sandmorän. Det är en
porös marksammansättning som anses gynnsam för infiltration. För infiltrationsmöjligheterna
är dock grundvattennivån, på mellan 4,5 och 1,7 meters djup, en begränsande faktor. Ett
tillräckligt djup återfinns enbart de östra delarna, närmast Flygaregatan. Om infiltration ska
förekomma på övriga delar krävs att marken tätas med någon form av tät duk, för att undvika
sättningar i bebyggelsen (Sayle, 2015).
Att undvika infiltration till grundvattnet kan även vara nödvändigt då de nuvarande och
forna industriverksamheterna inom området lämnat efter sig markföroreningar (Halmstad
kommun, 2017a). Vid en översiktlig markundersökning visades att riktvärdena för känslig
markanvändning, som är den standard som krävs för att kunna anlägga bostäder och förskolor,
överskreds vid ett flertal mätpunkter. Markföroreningarna förekommer främst i form av
kvicksilver, zink och polyaromatiska kolväten (PAH) men även grundvattnet visade på
förhöjda inslag av koppar, krom, zink och nickel (Tryggvesson, 2015). Den förorenade
marken måste därför saneras innan byggnationerna kan starta (Halmstad kommun, 2017a).
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5. Resultat
5.1. Målsättningar med dagvattenhanteringen vid Flygaregatan
Det första steget i utformningen av ett ekologiskt dagvattensystem är att formulera en
målsättning. Målsättningen är mycket viktig, då den reglerar ambitionsnivån och huvudfokus
för dagvattenhanteringen. En övergripande målsättning för dagvattenhanteringen i en
kommun kan med fördel samlas i en dagvattenstrategi, som kommande beslut sedan baseras
på (Svensk vatten, 2016). Halmstad kommun är i samarbete med Laholmsbuktens Vatten och
Avlopp (LBVA) i färd med att ta fram en dagvattenstrategi, men då den ännu inte är
färdigställd (Henriksson, 2017) har principerna i Malmö stads (2008) samt Stockholms stads
övergripande (2015) och Norra Djurgårdsstadens specifika (Stockholms stad, 2011 samt Alm
et al., 2016) dagvattenstrategier studerats och använts som stöd.
Då området vid Flygaregatan, efter ombyggnationen, uteslutande kommer ha separata
ledningar för dagvatten bör det anses mer prioriterat att rena dagvattnet än att fördröja det,
men självklart är även viss fördröjning både nödvändig och eftersträvansvärd för att undvika
att kapaciteten i ledningarna överskrids. Följande målsättningar för den ekologiska
dagvattenhanteringen har formulerats med stöd av de befintliga dagvattenstrategierna:
 Den huvudsakliga målsättningen är att rena dagvattnet så att recipienten, Nissan, ska
ges möjlighet att uppnå en god vattenstatus. Fokus ska därför läggas på att rena
dagvatten från potentiellt mer förorenade ytor, som gator och parkeringar.
 Vid Kolkajen-Ropsten, som är en deletapp inom det miljöprofilerade
stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, har de som målsättning
att 75 procent av allt vatten från gator och torg ska ledas till växtbäddar för att
fastlägga föroreningar och rena vattnet (Alm et al., 2016). Vid Flygaregatan sätts den
siffran till 100 procent, för att se vad som egentligen krävs för att nå ända dit.
 Infiltration till grundvattnet bör undvikas för att de föroreningar som finns kvar i
marken inte ska dras med ner till grundvattnet. Marken ska dock saneras och om
efterföljande mätningar visar att marken är tillräckligt ren kan detta påstående ändras
(Henriksson, 2017), men det är ingenting som det går att räkna med.
 Den lokala och ekologiska hanteringen ska dimensioneras för ett 2-årsregn med
varaktighet på en timme, vilket enligt Blecken et al. (2016) är vad som brukar kunna
behandlas. En klimatfaktor på 1,2 används i förhållande till dagens regnmängder och
överskottsvatten från ännu större regn tas om hand av befintligt, separat, ledningsnät
som vanligtvis dimensioneras för 10-årsregn (Svenskt vatten, 2016).
 Den ekologiska reningen ska ske genom enkla och gröna lösningar som integreras i
stadsmiljön. Grönytorna och planteringarna ska bidra till att göra staden mer attraktiv.
Lösningarna som presenteras kommer i första hand att rikta in sig på gatunivån, där
kommunen har viss beslutsrätt (Stockholms stad, 2011). För kvartersmark, som innefattar
fastigheterna och bostadsgårdarna, ansvarar byggherrarna och det är svårt att ställa krav på
dem. Det brukar heller inte göras eftersom sådana krav i princip är verkningslösa då
fastighetsägarna inte kan hindras att hårdgöra hela ytan, om de så vill (Winnberg, 2017).

5.2. Rening av dagvattnet
Nissan uppnår ej en god kemisk status. Ån har bland annat förhöjda halter av kvicksilver och
zink och uppnår inte en tillfredsställande status vad gäller tungmetaller som grupp. Därtill
finns även en negativ påverkan av andra miljögifter (VISS, 2017). För att Nissan ska uppnå en
god vattenstatus krävs åtgärder. Kvicksilver, zink och en rad andra tungmetaller förekommer
normalt sett i avrunnet dagvatten från den typ av markanvändning som planeras vid
Flygaregatan; väg, parkering och centrumverksamhet (Alm et al., 2010). En rening av
dagvattnet skulle därför bidra till en minskad påverkan på Nissan inom dessa
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föroreningskategorier och förhoppningsvis en förbättrad vattenstatus, även om denna enskilda
åtgärd i sig inte på egen hand inte kan beräknas få så stor effekt.
I planförslaget (Halmstad kommun, 2017a) rekommenderas teknisk rening med hjälp av
reningsfilter. Tidigare erfarenheter av tekniska filter i dagvattenbrunnar visar dock på måttlig
och i vissa fall obefintlig reningseffekt. Att de dessutom medför en hög underhållskostnad bör
vara en tillräcklig grund för att utesluta sådana lösningar (Alm et al., 2015).
Dagvattnet bör istället renas med hjälp av enkla och gröna ekologiska lösningar som
integreras i stadsmiljön. Kraven som ställs på sådana system är stora eftersom de, trots ett
mycket ojämnt flöde och en kort uppehållstid, ska rena dagvattnet från relevanta föroreningar
och sediment. Därutöver ska de även ha estetiska värden (Blecken et al., 2016).
Dagvattendammar kan uppvisa goda resultat vad gäller sedimentavskiljning (Svenskt vatten,
2011) och för våtmarker är resultaten ännu bättre inom fler områden (Blecken et al., 2016),
dock passar dessa lösningar inte in vid Flygaregatan. Våtmarker anses generellt sett inte
lämpliga inom bostadsområden (Stahre, 2004) och en dagvattendamm av tillräcklig storlek får
inte plats. Det skulle dock vara möjligt att anlägga en damm i parken i planområdets västra
del, men det blir en topografisk utmaning att leda vattnet dit eftersom den naturliga
avrinningen är mot det sydöstra hörnet. Att leda vattnet med ett sammanhängande kanal- och
ledningsnät skulle dessutom bli mycket omfattande och storskaligt. En damm kan därför
uteslutas. Att vissa lösningar utesluts är inte ovanligt när ekologiska dagvattensystem ska
införas i redan befintliga, eller planlagda, områden, eftersom de lokala förutsättningarna alltid
avgör vilka lösningar som passar in och är lämpliga (Svenskt vatten, 2011).
I ett tätbebyggt område med begränsat utrymme är det lämpligt att införa rening genom
biofilter eller infiltrationsstråk (Svenskt vatten, 2011). Biofilter kan dimensioneras och
utformas på flera olika sätt och bygger på att vattnet leds till en växtbädd där det filtreras ner
genom en genomsläpplig jord- och sandblandning. Vattnet renas när det rinner genom jorden,
biofiltret, och samlas sedan upp och leds vidare av ett dräneringssystem (Blecken et al.,
2016). Om de geologiska förutsättningarna är gynnsamma kan dagvattnet alternativt
infiltreras till grundvattnet, där det kan fylla på grundvattenreserverna (Hamel et al., 2013).
Biofiltrets främsta funktion är att rena vattnet och genomsläppligheten gör att fördröjningen
blir måttlig men trots det inte obefintlig (Blecken et al., 2016).
Det genomsläppliga skiktet har en mycket god potential att rena vattnet (Svenskt vatten,
2011). Till att börja med fastläggs föroreningar och sediment genom mekanisk filtrering, då
jordblandningen redan vid ytan hindar större partiklar från att följa med vattnet (Blecken et
al., 2016) Reningseffekten för partiklar och partikelbundna föroreningar blir därmed mycket
hög (Alm et al., 2010). Utöver den mekaniska reningen kan näringsämnen och lösta metaller
tas upp biologiskt genom växters fixering, upptag eller adsorption, då föroreningen fastnar på
ytan till en växt eller jordpartikel. Växternas andel av reningen kan uppgå till så mycket som
10 procent (Blecken et al., 2016).
Växterna har flera viktiga funktioner i biofiltret. Dels binder de föroreningar och
näringsämnen, men deras rötter skapar också hålrum som möjliggör infiltration av vatten och
syresättning av jorden (Svenskt vatten, 2011). Dessutom bidrar de till en lägre
avrinningshastighet för vattnet, håller kvar jorden och motverkar erosion samt ger ett estetiskt
tillskott. Det finns dock en viss konflikt mellan det estetiska värdet och reningseffekten,
varför växtvalet måste baseras på om den huvudsakliga funktionen är att rena vattnet eller att
bidra till ett estetiskt vackert stadsrum. Växter som passar bra i biofilter hör, naturligt, ofta
hemma i fuktängsbiotoper där förhållandena varierar mellan torka och vattenmättnad och kan
exempelvis vara olika typer tåg- eller starrväxter (Blecken et al., 2016). Vass är också en växt
med många positiva och renande egenskaper (Svenskt vatten, 2011).
Sett till den totala reningspotentialen för biofilter så är de framförallt effektiva vad gäller
reduceringen av tungmetaller (Hunt et al., 2012) och även om vissa variationer kan
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förekomma mellan olika typer av växtbäddar och jordsammansättningar så anses
avskiljningen vara mycket effektiv oavsett utformning (Hatt et al., 2009). Vid
laboratorietester har biofilters avskiljningsförmåga för tungmetaller som zink, koppar och bly
visats vara långt över 90 procent (Roy-Poirier et al., 2010; Lim et al., 2015).
För fosfor, mikroföroreningar och suspenderat material som utgörs av sedimenterbara
partiklar är reningen också god och det inte ovanligt med reningseffekter på över 70 procent,
vilket är siffror som står sig bra gentemot övriga ekologiska reningsalternativ. För kväve är
dock reningen begränsad, eftersom en sådan rening kräver en vattenfylld zon (Blecken et al.,
2016), men då kvävehalterna i dagvatten från Flygaregatans markanvändning inte antas
innehålla några betydande halter jämfört med utgående vatten från avloppsreningsverken
(tabell 2), är detta inte något större problem. Med ett väl avvägt växtval kan dock
reningseffekten även för kväve uppnå godtagbara nivåer (Blecken et al., 2016)
De bortfiltrerade partiklarna och metallerna fastnar och ansamlas till stor del i
växtbäddens översta skikt (Hunt et al., 2012). Jordlagret med de ackumulerade metallerna
måste sedan avlägsnas och tas om hand (Roy-Poirier et al., 2010) för att bevara
reningskapaciteten (Hunt et al., 2012) och för att undvika att föroreningarna läcker ut med
vattnet (Karlsson, 2017). Det är ovisst hur mycket de ansamlade metallerna påverkar
avskiljningsförmågan i jordblandningen men fälttester visar bland annat på att reningseffekten
för metaller minskar ganska snabbt och att den totala avskiljningen i fält är omkring 75
procent, vilket är klart lägre jämfört med laboratorietester. Den minskade reningseffekten tros
till viss del bero på eftersatt underhåll och därigenom läckage (Roy-Poirier et al., 2010).
Ansamlade partiklar och sediment i det översta jordskiktet orsakar även igensättning och
minskad genomsläpplighet. En minskad genomsläpplighet kan leda till att stora volymer
vatten måste bräddas och släppas ut obehandlat (Wardynski & Hunt, 2012) och för att uppnå
en god reningseffekt är det av stor vikt att andelen bräddat vatten begränsas (Le Coustumer et
al., 2012). För att undvika snabb igensättning är det nödvändigt att införa någon form av
sedimentavskiljning innan vattnet leds in till växtbädden (Blecken et al., 2016). Det kan
exempelvis ske med en nedsänkt ränna, som leder dagvattnet och möjliggör för de största
partiklarna att sedimentera (Svenskt vatten, 2011). Därutöver är det även rekommenderat att
skrapa bort och ersätta det översta jordlagret, ca 5-15cm, för att bibehålla en god
genomsläpplighet (Le Coustumer et al., 2012). I normalfall bör denna procedur upprepas med
ett till två års mellanrum (Wardynski & Hunt, 2012). Den bortskrapade jorden tas sedan om
hand och klassas utifrån sitt föroreningsinnehåll (Svenskt vatten, 2011) men kan också
behandlas kemiskt för att sedan återanvändas (Lim et al., 2015).
Växter kan med sina rötter öka genomsläppligheten och därigenom förhindra
igensättning, vilket visat sig då biofilter med riklig vegetation inte uppvisar någon avtagande
genomsläpplighet (Hunt et al., 2012). Med rätt växtval kan därför underhållet reduceras, men
det är svårt att etablera fleråriga växter eftersom nyanlagda biofilter med växter som ännu inte
utvecklat omfattande rotsystem sannolikt måste få det översta jordlagret avskrapat (Le
Coustumer et al., 2012).
Biofilter ger på det hela taget en god rening av dagvattnet, då de kan minska
föroreningarna till halter som liknar bakgrundsnivåerna (Hatt et al., 2009), dvs. sådana halter
som förekommer naturligt. De har tillsammans med dammar och våtmarker den största
reningspotentialen (Karlsson, 2017), men är med sin stora anpassningsförmåga ett bättre
alternativ i städer (Blecken et al., 2016). När nya biofilteranläggningar ska installeras är det
brukligt att uppskatta dess reningseffekter med hjälp av datormodellen StormTac (Alm et al.,
2010) och så har även gjorts för en nyanlagd demonstrationsanläggning vid parkeringsplatsen
intill Kvibergs multisportanlägging utanför Göteborg (Karlsson, 2017). Det påpekas att
analyser i datormodeller ofta ger förhöjda värden, men även om den verkliga reningen skulle
minska något så visar analysen att reningen i ett biofilter är mycket god och att halterna av
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föroreningar minskar markant när dagvattnet filtreras genom biofiltret. Analysen visade
framförallt på goda resultat gällande metaller, olja, PAH och sediment, men även fosfor
reduceras med uppemot 70 procent. Kväve däremot reducerades dock bara till mellan 20 och
30 procent (Lindfors et al., 2014).

5.3. Dimensioner för dagvattnet vid Flygaregatan
5.3.1. Nederbörd
Det ekologiska systemet ska, enligt målsättningarna, dimensioneras med en kapacitet som kan
ta emot och behandla ett 2-årsregn med en varaktighet på 60 minuter. Volymen på ett 2årsregn med varaktighet 60 minuter kan avläsas i tabell 3 och ger en avrinning på 49,2 liter
per sekund och hektar. Med en klimatfaktor på 1,2 beräknas den framtida avrinningen vid ett
regn av motsvarande klass vara 59,0 liter per sekund och hektar. För enkelhets skull antas att
nederbörden faller i ett jämnt och konstant flöde under hela regnets varaktighet.
5.3.2. Ytor
Planområdet utgörs av flera olika ytor och användningsområden. Avrinningen vid nederbörd
beror på ytans grad av hårdhet och beläggning, vilket förtydligas med hjälp av
avrinningskoefficienten. När projektet vid Flygaregatan färdigställts kommer större delen av
området att utgöras av diverse hårdgjorda ytor, men inslag av grönytor och andra mer
genomsläppliga material kommer också att finnas. Av de hårdgjorda ytorna dominerar
framförallt tak, vägar och parkeringar. Torgen kommer också till största del att vara
hårdgjorda, även om enstaka planteringar kan förekomma (Halmstad kommun, 2017a).
Förhållandet mellan de olika beläggningarna illustreras i figur 11. De olika ytornas area
har mätts och uppskattats med hjälp av plankartan (Halmstad kommun, 2017b) och deras
sammanlagda area presenteras i tabell 5.
De prioriterade områdena vägar och parkeringar utgör ca 2,36 hektar, eller 39 procent, av
planområdet.

Tabell 5. Samlad area för ytorna inom
planområdet
Yta
Parkering
Parkeringsgata
Väg (gata samt
trottoar)
Tak
Torg
Förskolegård
Grönyta
Innergård
Totalt

Figur 11. Översiktligt förhållande mellan
ytor inom planområdet

Area (ha)
0,38
0,34

Procent
6,3
5,7

1,64

27,4

1,81
0,22
0,31
0,73
0,56
5,99

30,2
3,7
5,2
12,2
9,3
100
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5.3.3. Avrinning
Under ett framtida 2-årsregn med 60 minuters varaktighet i Halmstad motsvarar nederbörden
ca 59 liter per sekund och hektar. Sett till hela regnets varaktighet på 60 minuter blir den
samlade volymen
eller ca
. 212m3 utspritt
2
över en hektar (10 000m ) motsvarar ett regn på strax över 21mm.
I tabell 6 nedan presenteras de olika ytorna i området tillsammans med den
avrinningskoefficient som kan antas passa bäst till just den typen av yta. Den samlade
avrinningen från ytan vid samma 2-årsregn har sedan beräknats.
Tabell 6. Avrinning vid ett 2-årsregn från de olika sektionerna vid Flygaregatan
Yta

Area (ha)

Parkering
Parkeringsgata, utan träd
Väg (gata samt trottoar)
Tak
Slutet byggnadssätt,
Innergård planterade gårdar
Tak, fristående hus H5 samt H8
Torg
Förskolegård
Grönyta
Totalt

Avrinning per timme, liter

0,38
0,34
1,64
1,51
2,07
0,56
0,30
0,22
0,31
0,73
5,99

0,8
0,8
0,8

64 570
57 770
278 670

0,5

219 830

0,9

57 350
37 380
13 170
15 510
744 250

0,8
0,2
0,1

Dagvattnet från vägar och parkeringar är enligt målsättningen prioriterat. Den samlade
avrinningen vid ett 2-årsregn presenteras i tabell 7 för varje enskild parkering och vägsektion.
Tabell 7. Avrinning vid ett 2-årsregn från de olika vägarna och
parkeringsplatserna
Yta
Parkering, P1
Parkering, P2
Parkeringsgata, PG1
Parkeringsgata, PG2
Flygaregatan
Boreliusgatan
Stockenbergsgatan
Skånegatan
Banstigen
Totalt

Area (ha)
0,34
0,04
0,16
0,18
0,84
0,17
0,24
0,22
0,11
2,3

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Avrinning per timme, liter
57 770
6 800
27 190
30 590
142 730
28 890
40 780
37 380
18 690
390 820

5.4. Utformning av det ekologiska dagvattensystemet vid Flygaregatan
Trots att det inte planeras för någon ekologisk dagvattenhantering inom planområdet så ges
ändå relativt goda möjligheter att införa en sådan. Enligt anvisningarna i planbeskrivningen
(Halmstad kommun, 2017a) ska Flygaregatan grävas upp, byggas om och få en ny
utformning, som bland annat innebär att en tre meter bred planteringszon anläggs utmed hela
gatan. Med rätt utformning kan den planteringszonen utformas som ett biofilter, för
fördröjning och rening av dagvatten.
Runt de nya husen reserveras också en två meter bred förgårdsmark för planteringar
(Halmstad kommun, 2017a), cykelparkeringar eller sittplatser. Mot Flygaregatan är dock
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förgårdsmarken bara en meter bred. Även den del av förgårdsmarken som utformas som
plantering kan användas för dagvattenhanteringen.
Den befintliga parkeringen P1 behålls som den är idag och möjligheten att införa någon
form av hantering på den platsen är därmed obefintlig (Halmstad kommun, 2017a). De nya
parkeringsgatorna får dock ett krav gällande minsta antal träd på 8st respektive 14st
(Halmstad kommun, 2017b), för att skapa en mer inbjudande miljö. Illustrationskartan
(Halmstad kommun, 2017c) visar även på inslag av träd på andra platser inom planområdet
och tillsammans kan alla dessa träd bidra till hanteringen av dagvattnet.
Lösningsförslagen som presenteras utgår från möjligheter inom planförslaget, med tillägg
att planteringar även bör gå att införa på torgen och att diket i den smala grönytan i
planområdets nordvästra kant (G3) kan utnyttjas.
5.4.1. Biofilter
Växtbäddarna, som fungerar som biofilter och i vilka träden och växterna planteras, kommer
att fyllas med en ny jordsammansättning, för att undvika att vattnet som infiltreras genom
dem drar med sig föroreningar från den nuvarande, förorenade, jorden. Det görs även för att
säkerställa att jordsammansättningen får de rätta egenskaperna (Blecken et al., 2016).
Vilken typ av jordsammansättning som ska användas för att få ett effektivt biofilter är
svårare att veta. Det är eftersträvansvärt att ha en jordblandning med stor porositet och hög
infiltrationsförmåga. Porositeten anger jordartens porvolym, dvs. hålrummen i jorden, där
vatten och luft kan sprida sig. Infiltrationsförmågan visar på markens genomsläpplighet och
en hög genomsläpplighet är bra för att växterna inte ska stå under vatten för länge och för att
större volymer vatten ska kunna renas på kort tid. För att minska bevattningsbehovet är det
även bra om jorden har en hög vattenhållande förmåga, vilket alltså innebär att jorden kan
behålla vattnet under lång tid och över perioder med torka (Alm et al., 2016). Det finns flera
olika typer av jordblandningar som uppfyller kriterierna och som kan användas i växtbäddar
som ska fungera som biofilter. Övriga krav är dock att de ska ha kemiska och fysiska
egenskaper som möjliggör rening och växtlighet, samt att de därtill bör de ha en
infiltrationsförmåga på 50-300 millimeter. En infiltrationshastighet inom intervallet gör att
vattnet hålls kvar tillräckligt lång tid för att renas samtidigt som hastigheten ändå är så pass
hög så att det inte samlas överskottsvatten som måste bräddas (Blecken et al., 2016).
Jordblandningarna i biofilter är relativt enkla och vid tidigare etapper i Norra
Djurgårdsstaden har en pimpstensinbladad jordsammansättning använts (Alm et al., 2016).
Pimpstensjord har egenskaper som uppfyller samtliga krav (tabell 8) och ses därför som ett
bra alternativ. Att reningskapaciteten i tabellen presenteras för fosfor (P) beror delvis på att
det är ett prioriterat ämne men också på att det är ett ämne med lättillgänglig data (Alm et al.,
2016). Den metallavskiljande effekten kan för samtliga jordblandningar antas vara mycket
god (Hatt et al., 2009).
Tabell 8. Ungefärliga egenskaper hos olika jordsammansättningar. Omarbetad från Alm
et al. (2016), s. 30.
Egenskap

Porositet (volym-%)
Vattenhållande förmåga (l/15m3)
Lufthållande porvolym
(volym-%)
Genomsläpplighet (mm/timme)
Reningseffekt (fosfor, P)
Kostnad i kronor per m3 plantering

Skelettjord

Pimpstensjord,
Biokolsjord (20 % i
sammanhängande kross 2-6mm)
växtbädd

15
900
5

60-70
2000
30

30
1900
30

100
55 %
3300

100-300
60 %
600

700
89 %
350
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Biokolsjord anses vara bättre än pimpsten ur miljösynpunkt och har dessutom en överlägsen
reningsförmåga för fosfor (Alm et al., 2016) men dess höga genomsläpplighet gör att en sådan
jordblandning går miste om fördröjningen. En viss fördröjning är trots allt önskvärd inom
Flygaregatan och pimpsten bör därför vara ett bättre val i det här fallet.
Eftersom pimpsten har använts tidigare och är
ett etablerat val vid konstruktion av biofilter så
antas att pimpstensjord används för samtliga
växtbäddar inom planområdet. Pimpsten i en
sammanhängande
växtbädd
har
en
genomsläpplighet på 100-300 millimeter per timme
och för den utvalda pimpstensblandningen i detta
arbete antas genomsläppligheten vara ca 200
millimeter per timme.
Växtbädden byggs i ett slutet tråg (figur 12)
som är 1 meter djupt. I botten av tråget placeras en
avskärmande geotextil som håller kvar vattnet och Figur 12. Byggnation av tråg för växt- eller
leder det mot ett underliggande dräneringsrör där trädplantering i biofilter vid Norra
vattnet samlas upp och leds vidare (Stockholms Djurgårdsstaden i Stockholm
stad, 2011). Dränering är nödvändigt eftersom
infiltration till grundvattnet ska undvikas och för att växterna vanligtvis kräver en väldränerad
jord för att kunna växta bra (Svenskt vatten, 2011).
5.4.2. Planteringszon och förgårdsmark
Planteringszonen utmed Flygaregatan utformas som
ett långt och sammanhängande biofilter (figur 13)
och tar hand om vatten från en stor del av
planområdet. I sektionen norr om parkering P1 tar
planteringen endast emot vatten från Flygaregatan
och biofiltrets kapacitet kan därför minskas något i
denna sektion om så önskas. Även förgårdsmarken
utformas, på de sträckor som avsätts för plantering,
som biofilter.
Växtbädden placeras i tråg med underliggande
dränering, men ytan på växtbädden placeras också Figur 13. Nyanlagt biofilter utmed väg i
något nedsänkt jämfört med gatunivå och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
bräddningsbrunn, för att möjliggöra ytterligare
fördröjning av vattnet ovanpå jordytan. Jordytan placeras 10cm under kanten från
bräddningsbrunnens inlopp och ytterligare 100 millimeter vatten kan då magasineras ovanpå
biofiltret om vatten skulle rinna till snabbare än jorden klarar av att släppa igenom (Blecken et
al., 2016). Vid inloppet kompletteras bädden också med ett erosionståligt material, som
exempelvis stenkross (Stockholms stad, 2011).
Bräddningsbrunnar placeras med jämna mellanrum i växtbäddarna, för att
överskottsvatten, om vattennivån på jordytan överstiger 10cm, ska kunna ledas bort på ett
säkert sätt (Svenskt vatten, 2011). Om möjligt bör bräddningen längs med Flygaregatan vara
utformad så att överskottsvatten leds till nästkommande och lägre liggande delsektion, för att
undvika att vatten rinner neråt och undgår reningsprocessen. Alternativt kan dämmen sättas
upp utmed planteringen, för att hindra vattnet från att rinna neråt (Stahre, 2004). En
principskiss för biofiltret utmed Flygaregatan kan ses i figur 14.
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Figur 14. Principskiss för förgårdsmark och planteringszon utmed Flygaregatan.

Den behandlade volymen för planteringszonerna, inklusive den extra fördröjningskapaciteten,
blir per kvadratmeter och timme:
liter. Vad som är
viktigt att poängtera är dock att tillrinningen efter att magasineringen ovanpå växtbädden är
fylld inte får överstiga den genomsläppliga volymen på 200 liter per timme. Kapaciteten är
därmed 300 liter enbart för den första timmen, därefter begränsas den till 200 liter, annars
rinner vatten över i bräddningsbrunnen.
5.4.3. Träd
Stenvinkelsgatan i Halmstad är en parkeringsgata som, likt de planerade parkeringsgatorna
vid Flygategatan, har inslag av trädplanteringar. Trädplanteringarna ger ett trevligare intryck
men är helt hårdgjorda (Figur 15) och möjliggör därmed inte infiltration. Vid Flygaregatan
bör trädplanteringarna kompletteras med en växtbädd som antingen är helt öppen eller
övertäckt med ett genomsläppligt galler likt figur
16 i Norra Djurgårdsstaden. Då en stor del av
träden är planterade på en gata som tjänar som
parkeringsplats är den övertäckta varianten
sannolikt att föredra. När träden omges av
växtbäddar med genomsläpplig yta kan
regnvattnet ledas till växtbädden där det dels
bevattnar trädet, men även filtreras ner genom
jorden och renas (Stockholms stad, 2011).
För att träden ska ges så goda förutsättningar
som möjligt att överleva i den vanligtvis hårda
stadsmiljön bör de ha ordentligt med utrymme och
rekommendationerna menar att storleken på Figur 15. Trädplantering vid
växtbädden ska vara minst 10m2 för större träd Stenvinkelsgatan i Halmstad
(Svenskt vatten, 2011). En parkeringsplats är
vanligtvis 2,5 gånger 5 meter stor (Vägverket,
2004) och en växtbädd av motsvarande storlek kan
därför enkelt passas in på parkeringsgatan. En
växtbädd av en sådan storlek bör även utgöra en
relativt god livsmiljö för ett medelstort träd.
Sett till varje träd och det medföljande
biofiltret av pimpstensjord på 12,5m2 blir den
totala vattenvolymen som kan släppas igenom och
behandlas under en timme
liter. Trädens växtbädd ges ingen
extra
magasineringskapacitet,
utan
när
genomsläppligheten
överskrids
rinner Figur 16. Trädplantering med
övertäckt men genomsläpplig yta i
överskottsvattnet vidare.
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
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5.4.4. Nedsänkt plantering
Den nedsänkta planteringen görs mer nedsänkt än planteringszonen och kan därför
magasinera ännu mer vatten. De antas ha samma underbyggnad med dränering som övriga
växtbäddar, skillnaden är sedan att marginalen till bräddningsbrunnen, från ytan på
växtbädden, sätts till 30cm. Dessa planteringar placeras i första hand på torgen, som ligger
inom zonen med lägre grundvatten, vilket möjliggör en djupare konstruktion. På torgen tillför
de ett grönt inslag som tillåts svämma över och stå vattenfyllt under vissa perioder.
Växterna i planteringszonerna behöver nödvändigtvis inte vara vattenväxter, eftersom
växtbäddarna bara är vattenfyllda en kortare stund. Om en vattenprägel ändå vill uppnås är
vass en idealisk växt (Svenskt vatten, 2011).
Kapaciteten för dessa nedsänkta planteringar blir per kvadratmeter:
liter. Liksom för planteringszonen ovan är kapaciteten endast 500 liter
under den första timmen och därefter 200 liter.
5.4.5. Grönstråket
I planområdets västra kant finns ett smalt grönstråk. Detta stråk utgörs i dagsläget till viss del
av ett gräsbevuxet dike, som är ca 2 meter brett och 0,5 meter djupt och som tar hand om en
del vatten från Järnvägsleden, som ligger utanför planområdet. Mellan Banstigen och diket
finns idag en hög kantsten (figur 17) som omöjliggör all avrinning mot diket. Kantstenen bör
tas bort och Banstigen, som ska byggas om, höjdsättas så att avrinningen blir mot diket
(Svenskt vatten, 2011). Kapacitet per kvadratmeter dike, om det antas ha tvärsnittsformen av
en upp och ned vänd triangel med höjden 0,5 meter och basen 2 meter, blir då:
liter.
Det är en kapacitet som utan bekymmer kan ta emot
avrinningen från Banstigen vid ett 2-årsregn. Reningen av
detta vatten blir dock annorlunda jämfört med vattnet som
rinner genom biofilter. Diket kan liknas vid ett svackdike,
som bromsar upp avledningen och möjliggör sedimentering.
Svackdiken utgör på egen hand inte en tillräcklig rening
(Blecken et al., 2016) men genom att hålla kvar vattnet i
diket och installera en ogenomtränglig duk under ett relativt
tunt lager av jord övergår diket till att mer vara en form av
avlång damm där alla eventuella föroreningar fastläggs. Figur 17. Kantsten hindrar
Diket, som är ca 100 meter långt, har en samlad kapacitet dagvattnet från att rinna till diket
som är mer än dubbelt så stor som avrinningen från vid Banstigen inom planområdet
banstigen vid ett 2-årsregn och vattennivån i diket bör
därför förbli ganska låg under den tid det tar för vattnet att avdunsta och tas upp av växterna.
Det förhindrar dock inte att algtillväxt och dålig lukt kan förekomma och för att undvika det
bör rikligt med växter planteras (Svenskt vatten, 2011). En bräddningsbrunn bör också
installeras som säkerhet för ännu kraftigare regnoväder.

5.5. Flygaregatans ekologiska dagvattensystem
En skiss för hur de olika ekologiska dagvattenlösningarna skulle kunna integreras i
planområdet visas nedan (figur 18). I skissen är även avrinningens riktning inritad som blå
pilar. Eftersom höjdsättningen redan är fastlagd kan avrinningen bara marginellt modifieras
jämfört med dagens, genom viss justering av lutningen på vägbanorna (Svenskt vatten, 2011).
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Figur 18. Skiss över möjlig utformning av system för
ekologisk hantering av dagvattnet vid Flygaregatan

Vid vissa ställen rinner regnvattnet direkt från gatan till biofiltret, men på andra håll, som vid
parkering P1 kan vattnet förslagsvis avledas till växtbädden med hjälp av gallerförsedda
rännor. Sådana rännor används redan på flera håll i Halmstad och är både effektiva och
stadsmässiga. Det är eftersträvansvärt att leda vattnet i öppna stråk men i detta fall är
utrymmet allt för begränsat, vilket är ett vanligt problem när öppna dagvattensystem
modelleras i efterhand, efter att bebyggelsen redan är utplacerad (Svenskt vatten, 2011).
Rännorna har dock en del positiva egenskaper i och med att de dels kan hålla kvar en del
vatten, mellan botten av rännan och utsläppsöppningen, men även då de möjliggör för tyngre
partiklar och skräp att sedimentera (Alm et al., 2016).
Vattnet som rinner från parkering P1 leds med fördel in i planteringszonen utmed
Flygaregatan. Planteringszonen vid den sektionen bör, om möjligt, sedan ha sin
bräddningsfunktion utformad som en ränna som leder över till den fördjupade planteringen på
torget, eller vidare mot lägre sektioner på Flygaregatan. Detta för att minska riskerna att
behöva brädda orenat vatten från parkeringsplatsen. På så vis kan de olika anläggningarna
sammanlänkas och kombineras i sektioner för att gemensamt ta hand om vattnet.
Den nedersta delen av Flygaregatan får inte några gröna inslag, eftersom varken
planbeskrivningen eller illustrationskartan föreslår det och det dessutom är mycket ont om
tillgänglig plats för grönytor. Då lutningen inte möjliggör avrinning uppåt, mot grönstråken på
Flygaregatan eller torg T2 innebär det att dagvatten från denna del av gatan kommer att
släppas ut orenat, alternativt renas i ett angränsande område.
Den samlade kapaciteten för alla dellösningarna presenteras i tabell 9 nedan, tillsammans
med avrinningen från den specifika sektion (figur 19) där lösningen placerats.
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Tabell 9. Samlad kapacitet för de ekologiska dagvattenlösningarna under första timmen, samt avrinning
inom planområdets olika sektioner
Sektion

Yta

Avrinning
l/h

A

Banstigen
Flygaregatan,
fram till P1
P1
Flygaregatan,
mellan P1 och
Skånegatan
T1
T3
Skånegatan
Flygaregatan,
mellan
Skånegatan och
Boreliusgatan
PG1
Stockenbergsg.
PG2
Boreliusgatan
P2
T2
Flygaregatan,
sista biten
Alla

18 690

B

C

D

E

F
G
H
I
Totalt

Träd
antal

Förgårdsplantering
m2
30

42480

Plantering
m2

Nedsänkt
plantering
m2
dike

300

57 770
180
75
3
5

45880
27 190
40 780
30 590
28 890
6 800
11 350

18 690

Orenad
avrinning
liter
0

90 000

0

0

23790
16 140
10 700
37 380

Upptag
l/h

90
45

8
6
14

330

6 200

37 500
7 500
39 500

1 080

112 500

120

3
2

54 000

24
60

20 000
51 000
35 000
0
14 700
35 000

30580
417 660

0, samt
överskott
från C+D
0
0
0
30 580

41

285

834

135

505 700

30 580

De ekologiska biofilteranläggningarna tar upp en samlad yta om ca 0,18 hektar, eller 7
procent av avrinningsområdets yta, vilket är något större än den rekommenderade ytan som är
mellan 2 och 6 procent av avrinningsområdets area (Blecken et al., 2016; Karlsson, 2017).
Det visar sig också i resultatet, där den samlade kapaciteten med marginal täcker avrinningen
vid ett 2-årsregn inom sektionerna innehållande vägar, parkeringar och torg. Det är bara
dagvattnet från den sista sektionen av Flygaregatan, I, som motsvarar ca 7 procent av det
avrunna vattnet från de prioriterade ytorna, som inte renas.
Förslaget uppfyller nästintill målsättningen om att allt vatten från prioriterade områden
ska ledas till gröna och stadsanpassade växtbäddar, då ca 93 procent av dagvattnet tas om
hand. Sett till hela området, även inräknat byggnader, parker och innergårdar, har systemet
med sin behandlingskapacitet på 505 700 liter under den första timmen möjlighet att vid ett 2årsregn kan ta emot två tredjedelar av den samlade avrinningen på 744 250 liter. Det
förutsätter dock att vissa stuprör leds till växtbäddarna.
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Figur 19. Sektionsuppdelning Flygaregatan

5.6. Det ekologiska systemets påverkan på föroreningsnivåerna
När det gäller föroreningshalten i det avrunna vattnet så har vägar och parkeringar prioriterats
just för att de förväntas innehålla relativt höga halter jämfört med övriga områden (Alm et al.,
2010). Antalet fordon per dygn är dock inte så stort, som mest lite över 2000 per dag på
Flygaregatan, och sett till schablonvärdena i tabell 2 så bör planområdet inte hamna i närheten
av det högsta värdet. Ett antagande kan istället göras där föroreningshalten sätts till det lägsta
förväntade värdet. Detta görs, dels för att trafikintensiteten är låg, men också för att vidare
beräkningar ska visa på en minsta uppnådd positiv effekt med biofilteranläggningarna. Om
föroreningshalten i själva verket är högre, vilket den förmodligen är för zink och koppar (Alm
et al., 2010), blir avskiljningen, räknat i totalvikt, högre och därigenom även det ekologiska
reningssystemets värde ännu större. För enkelhets skull räknas såväl parkering som väg och
torg som ”trafik”, vilket ger följande förväntade föroreningsinnehåll i det avrunna vattnet:
Tabell 10. Föroreningshalter i avrunnet vatten från prioriterade områden vid Flygaregatan
Typ
Dagvatten trafik

Metaller ( g/l)
Bly
Koppar
3
20

Zink
30

Kadmium
0,3

Näringsämnen (mg/l)
Fosfor
Kväve
0,15
2,4

Under ett år regnar det ca 987mm i Halland, med en klimatfaktor på 1,2 blir det, något
avrundat, 1180mm. Ett ekologiskt dagvattensystem som kan ta hand om regn upp till och med
2-årsnivån beräknas i Sverige kunna ta hand om ca 95 procent av årsnederbörden, sett över
längre tid (Blecken et al., 2016; Alm et al., 2016). Den totala volymen avrunnet vatten och
den totala volymen behandlat vatten, med de föreslagna ekologiska dagvattenlösningarna,
presenteras i tabell 11 nedan:
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Tabell 11. Samlad avrinning och andel behandlat vatten för de prioriterade områdena
under ett år vid Flygaregatan, räknat i liter.
Yta
Väg, parkering och torg
Flygaregatan, sektion I
Totalt

Area,
hektar
2,42
0,18
2,60

0,8
0,8

Avrinning
under ett år
22 840 000
1 700 000
24 540 000

Behandlat
vatten
21 698 000
0
21 698 000

Obehandlat
vatten
1 142 000
1 700 000
2 842 000

Dagvatten som rinner av ett planlagt område och samlas upp i ett kommunalt dagvattennät
betraktas som avloppsvatten (Söderberg, 2011). Efter att dagvattnet har genomgått biofiltrets
reningsprocesser bör det därmed ha föroreningshalter som är lika låga som halterna i utgående
avloppsvatten. Vad gäller reningskapaciteten i biofiltret så antas den, utifrån resultaten i
avsnitt 5.2., vara 70 procent för metallerna och 60 procent för fosfor. Avskiljningen av
metaller bör kunna vara mer effektiv än 70 procent, men då skötsel, som tidigare visat, kan
spela en avgörande roll för reningseffekten väljs ändå denna relativt låga nivå för att, precis
som tidigare, visa på en minsta förväntad effekt. För kväve är reningseffekten något lägre men
med inslag av växter antas den höjas till, i detta fall, 30 procent. När dagvattnet från de
prioriterade områdena genomgått en sådan reningsprocess har dess föroreningsinnehåll
reducerats till nivåer som är klart närmre, eller under motsvarande utsläppsvärden från
avloppsreningsverken (tabell 12).
Tabell 12. Jämförelse med värden från tabell 2 mellan utgående och renat vatten från
avloppsreningsverk samt dagvattnet från Flygaregatans prioriterade områden.
Markanvändning
Utgående avloppsrening
Dagvatten trafik
Ekologiskt renat dagvatten
från trafik

Metaller (
Bly
0,5
3

g/l)
Koppar
4 – 11
20

Zink
5 – 30
30

Kadmium
0,05
0,3

Näringsämnen (mg/l)
Fosfor
Kväve
0,21 – 0,23 10,2 – 21,4
0,15
2,4

0,9

6

9

0,09

0,06

1,7

Införandet av, delar av, ett ekologiskt dagvattensystem skulle vid Flygaregatan medföra
minskade utsläpp av föroreningar från dagvattnet, som rinner av de prioriterade områdena, till
en mer acceptabel nivå. Sett över ett år skulle den totala reduktionen av föroreningar vid
anläggandet av biofilter jämfört med ett nollalternativ, då endast ett separat rörsystem utan
rening installeras, bli enligt tabell 13, där beräkningarna bygger på resultaten i tabell 11 och
12.
Tabell 13. Utsläpp från dagvattnet om ekologiskt system införs, jämfört med nollalternativet
Nollalternativ
Med ekologiskt system
Minskning, totalvikt

Bly
74g
25g
49g

Koppar
0,49kg
0,16kg
0,33kg

Zink
0,74kg
0,25kg
0,49kg

Kadmium
7,4g
2,5g
4,9g

Fosfor
3,7kg
1,6kg
2,1kg

Kväve
59kg
42kg
17kg

Utsläppsminskningarna kan tyckas små, men för Nissan som inte uppnår god status innebär
den minskade tillförseln ändå en förbättring. Dessutom bör det poängteras att värdena som
antogs för dagvattnets ursprungliga föroreningsinnehåll samt metallrening sannolikt var i
underkant vilket antyder att reduceringen kan vara ännu större, mätt i totalvikt.
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6. Diskussion
Ökade regnmängder och tätare bebyggelse innebär stora utmaningar för dagens och
framtidens städer när det gäller hanteringen av dagvattnet. Kombinationen dem emellan
väntas, om inga motverkande åtgärder sätts in, leda till omfattande översvämningsrisker och
större utsläpp av förorenande och miljöstörande ämnen. Hanteringen och reningen av
dagvattnet bör därför ges stor uppmärksamhet vid planering och bebyggelse, vilket numera
också rekommenderas (Svenskt vatten, 2016; Winnberg, 2017; Blecken et al., 2016).
Att använda ekologisk hantering för att minska de negativa effekterna av dagvattnet tycks
vara ett bra alternativ. Inom exempelområdet vid Flygaregatan har en lösning med
sammanlänkade biofilter undersökts och studerats. Biofilter är lämpliga att anlägga i
stadsmiljö, där de dels minskar avrinningshastigheten men också renar vattnet. Sammantaget
visar resultatet att biofilter kan rena dagvattnet på ett tillfredsställande sätt och de anses
därmed vara en tillräcklig åtgärd för att minska utsläppen av föroreningar och förbättra
vattenkvaliteten i recipienten. Biofilter kan och bör därför spela en viktig roll i framtidens täta
städer (Hatt et al., 2009).
De renande och fördröjande egenskaperna som ekologiska system och grönytor uppvisar
har medfört ett ökat intresse och andelen projekt med inslag av fördröjning och rening blir allt
fler (Winnberg, 2017). Viktigt är dock att hanteringen av dagvattnet beaktas i ett tidigt skede
av planprocessen (Stahre, 2004). Att i efterhand anpassa dagvattenhanteringen i redan
bebyggda områden har genom detta arbete visat sig vara en utmaning, eftersom
höjdsättningen är fastlagd och utrymmet begränsat. Lösningsförslaget för Flygaregatan har
anpassats efter de fastlagda förutsättningarna i planförslaget, vilket gjort att systemet inte
kunnat utformas på ett optimalt sätt. Om ett ekologiskt dagvattensystem studerats i ett tidigare
skede och bebyggelsen sedan anpassats efter resultaten av en sådan studie skulle troligtvis
behandlingen av dagvattnet blivit ännu bättre och fördröjningskapaciteten större.
Trots de begränsade möjligheterna vid Flygaregatan visade förslaget ändå att ett
ekologiskt hanteringssystem med biofilter och träd kan ta hand om och rena över 90 procent
av det avrunna vattnet från vägar, parkeringar och torg vid ett framtida 2-årsregn.
Huvudmålsättningen med den ekologiska hanteringen inom planområdet är att rena
vattnet. Utifrån ett sådant syfte är biofilter ett bra val då de har en mycket god
reningskapacitet (Blecken et al., 2016), speciellt med tanke på föroreningarna som förväntas
inom området. Att dimensionera utifrån 2-årsregn är även det motiverat och rekommenderat,
för att biofiltren ska kunna möta målsättningarna gällande rening och hantering av dagvattnet
(Hunt et al., 2012). Ett ekologiskt dagvattensystem som kan behandla regn upp till och med 2årsnivån beräknas i Sverige kunna ta hand om ca 95 procent av årsnederbörden, sett över
längre tid (Blecken et al., 2016; Alm et al., 2016).
Även om en mycket stor del av den samlade årsnederbörden kan tas om hand av system
dimensionerade utifrån 2-årsregn, så innebär en sådan dimensioneringsnivå att biofilter inte
kan ta hand om verkligt kraftiga regnoväder (Hatt et al., 2009) och att vatten vid sådana
extrema flöden oundvikligt kommer att bräddas (Lim et al., 2015). Att undvika bräddning av
orenat dagvatten är förmodligen den viktigaste egenskapen när det gäller ekologiska systems
förmåga att begränsa utsläppen av föroreningar (Le Coustumer et al., 2012; Hunt et al., 2012).
Sett ur det perspektivet är det föreslagna systemet vid Flygaregatan inte heltäckande. Värt att
poängtera är dock att majoriteten av föroreningarna följer med den första delen av
nederbörden (Roy-Poirier et al., 2010) och då detta vatten kommer att behandlas med hjälp av
biofilter och endast efterföljande, och relativt rent, dagvatten bräddas så bör Flygaregatans
ekologiska hantering anses tillräcklig. Den ursprungliga målsättningen var trots allt högt ställd
och även om förslaget inte riktigt når hela vägen dit så skulle ett införande av det föreslagna
systemet vara både lämpligt och motiverat vid Flygaregatan. Framförallt med tanke på att hela
området och alla dess gator ändå ska byggas om och att det då är lägligt att passa på.
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Kostnaderna är dock en aspekt som måste beröras. Även om det inte nödvändigtvis är
dyrare att anlägga ekologiska system så har de en högre kostnad för skötsel jämfört med
konventionella rörledningar. Utvecklingen i staden styrs av medlen som är tillgängliga för
tillfället och inte alltid av vad som skulle vara bäst för staden (Kaushal et al., 2015), varför
den högre skötselkostnaden ofta avskräcker beslutsfattarna (Winnberg, 2017). I områden som
har infört biofilter är underhållet ofta eftersatt och otillräckligt (Wardynski & Hunt, 2012).
Om biofilter skulle införas vid Flygaregatan är det därför viktigt att specifika skötsel- och
underhållsprogram tas fram (Svenskt Vatten, 2011) och att de efterföljs. Med regelbundet
underhåll kan både den metallavskiljande förmågan och genomsläppligheten bibehållas
genom hela biofiltrets livslängd, som vanligtvis är uppemot 20 år (Lim et al., 2015). Utan
tillräckligt underhåll finns stora frågetecken kring den långsiktiga kapaciteten och en
otillräcklig skötsel skulle sannolikt leda till att biofiltret mister sin funktion (Le Coustumer et
al., 2012) och att stora vattenvolymer måste bräddas.
Sammantaget bör de positiva effekterna av biofilter och övriga ekologiska alternativ,
förutsatt att de sköts om på ett tillfredsställande sätt, motivera att framtida förtätningsprojekt i
staden utrustas med inslag av ekologisk dagvattenhantering. En sådan utveckling är
förmodligen också att vänta, då dagvatten för tillfället är väldigt aktuellt och andelen projekt i
staden med inslag av rening och fördröjning ökar (Winnberg, 2017).
För att ekologiska system ska kunna införas krävs att de prioriteras och tar plats. Synen
på staden som alltigenom hårdgjort måste därmed förändras (Kaushal et al., 2015). I en tät
stad blir det ofrånkomligen en konflikt mellan olika typer av markanvändning och det handlar
till viss del om asfalt kontra jord, som Gren (2014) uttryckte det. Att riva upp asfalten och
ersätta den med grönytor, vattenvägar och ekologiska dagvattensystem möjliggör för täta
städer med en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Dessutom skulle sådana städer erbjuda
ett mer attraktivt och estetiskt tilltalande gaturum, samtidigt som grönskans alla positiva
sidoeffekter på människa och natur också kan utnyttjas.

6.1. Påverkan på miljömålen
Ett ekologiskt dagvattensystem, likt det föreslagna, skulle med sina renande egenskaper bidra
positivt till uppfyllandet av flertalet svenska miljömål. En rening av dagvattnet påverkar först
och främst de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen som grundvatten av god kvalitet och ingen
övergödning, genom att minska utsläppen av övergödande ämnen som fosfor och kväve och
minska läckaget av förorenande ämnen till grundvattnet. Ur detta perspektiv bidrar de även
till en giftfri miljö genom att begränsa spridningen av miljöstörande ämnen (Naturvårdsverket,
2017). Dock påpekar bland annat Malmö stad (2008) och Svensk vatten (2011) att det i
längden varken är rimligt eller önskvärt att anlägga allt mer avancerade reningssystem. För att
nå långsiktigt hållbara lösningar krävs att tillförseln av miljöstörande ämnen till dagvattnet
minskar, genom förebyggande arbete som att förslagsvis minska användningen av vissa
byggnadsmaterial, bränslen eller kemikalier.
Begränsade miljöstörande utsläpp ger också förbättrade möjligheter att uppnå ett rikt
växt- och djurliv och levande sjöar och vattendrag, dessutom bidrar planteringarna och
växtbäddarna till en ökad biologisk mångfald i städerna. Avslutningsvis berör en ekologisk
dagvattenhantering i städer även miljömålet god bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2017).
Med grönytor och öppna vattenvägar ges möjligheter att skapa grönare, attraktivare och
trevligare städer med flera positiva sidoeffekter (Gren, 2014) och när dagvattnet övergår från
att vara ett problem till att bli en resurs kan en mer inbjudande stadsmiljö skapas (Svenskt
vatten, 2011). Ett införande av ett ekologiskt dagvattensystem blir därför en investering som
betalar tillbaka på lång sikt i form av en renare miljö och trevligare städer.
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6.2. Etiska aspekter
Ekologiska dagvattensystem kräver mer plats än underjordiska ledningar. I den täta staden är
de tillgängliga ytorna kraftigt begränsade (Stockholms stad, 2015) och i en tid då
befolkningen väntas öka och nya bostäder måste byggas i städerna kan det uppstå konflikter
om markanvändningen. Grönytor och ekologiska dagvattensystem måste, om de införs, ta
plats från bostäder eller samhällsnyttiga byggnader som annars hade byggts. I vissa fall
innebär dock införandet av ekologiska åtgärder ett möjliggörande av förtätningar, då områden
med underdimensionerade rörsystem genom öppen fördröjning av dagvattnet kan tillåtas en
utökad hårdgöringsgrad (Winnberg, 2017). Att det ena inte behöver utesluta det andra visar
sig också i stadsdelarna som besökts under projektets gång. I såväl Malmö som Stockholm
finns täta stadsdelar som samtidigt har omfattande och uppskattade ekologiska
dagvattensystem. Om prioriteringar ändå måste göras så finns självklart möjligheten att
minska bilarnas utrymme i staden (Gren, 2014) för att på så vis frigöra plats och uppmuntra
till mer hållbara levnadsmönster.

6.3. Osäkerheter
Arbetet innehåller flertalet osäkerheter och antaganden. Till att börja med råder stora
osäkerheter kring nederbördsmönstret. Prognoser för framtida nederbörd baseras till stor del
på scenarier, som i sin tur bygger på förväntade utsläpp av växthusgaser (Persson et al., 2015).
Vilket scenario som bör väljas för beräkningarna är svårt, om inte omöjligt, att veta. I detta
arbete valdes ett värde för klimatförändringarna som är någonstans mittemellan de olika
scenarierna. Sedan bör det också återigen påpekas att nederbörd har stora lokala variationer
(Svenskt Vatten, 2016) och att en förväntad och statistiskt trolig nederbörd därför inte kan ses
som en absolut sanning, utan snarare som en riktlinje.
Föroreningshalterna innehåller också ett stort mått osäkerheter (Svenskt vatten, 2011).
Det är, som tidigare nämnt, svårt att göra korrekta mätningar av dagvatten eftersom dess
föroreningsinnehåll varierar stort. Några specifika mätningar av dagvattnet inom planområdet
har inte varit tillgängliga i detta arbete och värdena har därför hämtats från Svenskt vattens
(2016) schablonvärden. Schablonvärden är generella värden som troligtvis, men absolut inte
nödvändigtvis, speglar de verkliga förhållandena inom planområdet. Intervallen inom
schablonvärdena är också mycket stora och antagandet som gjorts i arbetet när det gäller
föroreningshalterna i dagvattnet inom planområdet kan därför vara missvisande. Den låga
föroreningsgraden som valdes ger därför, som nämnt, ett mått på minsta troliga värde.
Kring ekologiska system råder också en stor osäkerhet angående reningspotential och
genomsläpplighet. Det beror på att omgivande faktorer, så som regnmängd, föroreningshalt,
temperatur och jordblandning, spelar en mycket stor roll (Blecken et al., 2016). Därtill har
även skötselnivån visat sig ha en påtaglig påverkan. Det kan därför vara svårt att få fram
exakta reningseffekter för varje jordtyp. I arbetet har den generella och förväntade
metallavskiljningen presenterats för olika typer av biofilter, men mer specifika värden har inte
funnits för de olika typerna av jordblandningar som listas i tabell 8. Möjligtvis kunde dessa
jordblandningar ha ersatts med andra, som undersökts mer i detalj, men då ett av arbetets
syften var att fokusera på svenska förhållanden och de undersökta vetenskapliga rapporterna i
sin tur studerat förhållanden i exempelvis Singapore (Lim et al., 2015), Australien (Hatt et al.,
2009) och USA (Wardynski & Hunt, 2012; Hunt et al., 2012) valdes ändå de svenska
jordblandningarna. Dessutom är det inte säkert att de utländska resultaten, även om det till
viss del utförts i laboratoriemiljö, går att applicera på svenska förhållanden, eftersom de
lokala förutsättningarna har en betydande påverkan på reningen, som skiftar från fall till fall
(Wardynski & Hunt, 2012; Hunt et al., 2012). Därför är således exakta värden svåra att
presentera, men sammantaget är metallavskiljningen, som tidigare nämnt, sannolikt mycket
god för samtliga jordblandningar. Det värde på 70 procent som satts för metallavskiljningen i
detta arbete kan därför anses vara något i underkant.
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Genomsläppligheten har i detta arbete antagits vara konstant, även över tid. Det gjordes för att
underlätta beräkningarna, men då resultaten visat att genomsläppligheten sannolikt avtar över
tid så bör egentligen en extra tilltagen säkerhetsmarginal införas, för att säkerställa att
biofiltret verkligen tar hand om så mycket vatten som utlovats. Le Coustumer et al. (2012)
föreslår en säkerhetsfaktor på 2, dvs. att ursprungskapaciteten ska vara den dubbla jämfört
med den tilltänkta, för att kompensera för avtagande genomsläpplighet. Med rätt skötsel och
växtval kan säkerhetsmarginalen minskas, men den bör trots det definitivt tas i beaktande vid
utformning av framtida biofilter även om så inte gjorts i detta arbete.
Ett återkommande råd är att personer med god erfarenhet och rätt kompetens ska
samarbeta för att utforma och dimensionera dagvattenanläggningarna på ett optimalt sätt
(Lönngren, 2001). Dock visar det sig trots det att få biofilter, vid närmare mätningar, har en
kapacitet som motsvarar den tilltänkta och det finns stora inslag av såväl under- som
överdimensionerade system (Wardynski & Hunt, 2012). Det visar på svårigheterna med att
utforma en ekologisk dagvattenhantering med optimala dimensioner. Att det dessutom inte
finns några konsekventa riktlinjer som går att tillämpa överallt i världen (Roy-Poirier et al.,
2010), eftersom de lokala förutsättningarna är så varierande och har så stor påverkan (Hatt et
al., 2009), gör arbetet ännu mer komplext. Jag är varken ingenjör, landskapsarkitekt eller VAkunnig, men jag har utifrån ett miljövetenskapligt perspektiv tagit mig an uppgiften och
genom arbetet fått träda in samtliga aktörers roller. Det har varit mycket lärorikt och
underhållande men sannolikt även bidragit till vissa icke-korrekta antaganden och beslut.
Således kan det konstateras att resultaten i detta arbete inte kan uppfattas som definitiva.
De bör snarare ses som förenklade och troliga resultat utifrån de givna förutsättningarna.
Antaganden och generella värden gör att samma metod och beräkningar kan ge olika resultat
beroende på vem som står för antagandena. Med ändrade antaganden och parametrar skulle
resultatet därför blivit annorlunda. Antagandena som gjorts i arbetet är dock väl underbyggda
och bör ändå ses som troliga, eller nära troliga. Att arbetet bygger på antaganden gör
samtidigt att metoden kan appliceras på andra platser än enbart det studerade planområdet vid
Flygaregatan, genom att byta ut värden och antagande mot sådana som passar in på just det
undersökta området. Så, även om det framtagna förslaget på ett ekologiskt dagvattensystem
bara är en skiss och till stora delar bygger på antaganden, så bör resultatet gå att använda i ett
större perspektiv och tillämpas inom fler områden i staden.

6.4. Förslag på fortsatta studier
För att förfina resultatet kan mätningar av föroreningshalterna i dagvattnet inom planområdet
genomföras. Det skulle ge bättre underlag till målsättningarna och på ett mer underbyggt sätt
än med schablonvärden peka ut vilka ämnen eller substanser som bör prioriteras i
reningssteget. Kanske hade sådana resultat också visat att föroreningshalterna inte alls var så
höga och att ambitionsnivån och därmed kostnaden för att installera biofilter inom
planområdet är omotiverat hög?
Det är också önskvärt att vidga perspektivet och sätta Flygaregatans ekologiska system i
förhållande till hela stadens dagvattenhantering. För att uppnå optimal renig och fördröjning
krävs åtgärder inom samtliga avrinningssteg (Svenskt vatten, 2011), men en analys av dessa
skulle förmodligen vara mycket omfattande. I detta arbete var fokus mestadels på reningen av
dagvattnet med biofilter. Enbart biofilter räcker sannolikt inte för att klimatanpassa en stad
(Blecken et al., 2016) och kompletterande studier som berör översvämningsrisker och
avrinningen vid verkligt extrema regn bör därför också genomföras.
Självklart skulle även mer exakta värden för genomsläpplighet och
föroreningsavskiljning för olika typer av jordblandning vara mycket användbart vid
dimensionering och utformning av ekologiska dagvattensystem. Dock gör de många
föränderliga variablerna, sett till lokala förutsättningar och över tid, att sådana värden är
mycket svåra att ta fram.
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7. Slutsatser
Med ökad nederbörd, fler hårdgjorda ytor och höga föroreningshalter i dagvattnet är en
förbättrad hantering av dagvattnet nödvändig för att undvika översvämningar i städer och
minska den negativa miljöpåverkan i stadsnära vattendrag. Ekologiska dagvattenlösningar
som efterliknar naturens sätt att hantera dagvattnet har visat sig mycket funktionella i detta
sammanhang. Ekologiska system kan integreras i stadsrummet där de både fördröjer
avrinningen och reducerar föroreningarna till mer acceptabla nivåer.
Lösningsförslaget för Flygaregatan visar att det är möjligt att införa ett ekologiskt
dagvattensystem utan att frångå nuvarande planbeskrivning. Sett till den renande potentialen
och de stadsförbättrande egenskaperna bör det därför vara lämpligt att införa delar av ett
ekologiskt dagvattensystem vid Flygaregatan.
Med hänsyn till de positiva egenskaperna hos ekologiska dagvattensystem bör sådana
även införas vid liknande förtätningsprojekt i framtiden. Hur sådana system utformas måste
dock avgöras från fall till fall och av de lokala förutsättningarna och målsättningarna.
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