


 

Abstract 

Stormwater from trafficked areas often contains high pollution levels. In traditional stormwater 

management design, stormwater is first transported away through piped networks, and then in most 

cases passes through oil separators before finally reaching the recipients. While this traditional 

method removes certain pollutants from the stormwater, it does not reduce the total flow, as in the 

case of ecological stormwater management. In the ecological method the stormwater is not simply 

transported away, but is recirculated through infiltration, percolation, and detention. The aim of this 

study is to investigate possible advantages of ecological management designs, in contrast to 

traditional management. The study also incorporates legal aspects of the stormwater issue, in 

particular how the Swedish national environmental quality goals Poison-free Environment and 

Adequate Habitational Environment can be successfully linked to stormwater management. A 

parking area located next to a shopping centre is used as an example in order to offer practical 

solutions for designing an ecological stormwater management system. This involves using adjacent 

green spaces for infiltration and to construct wet ponds to maintain flood control and separation of 

pollution; furthermore it is argued that ecological management can contribute to enhance the 

aesthetics of an area. 

 

  



 

Sammanfattning  

Dagvatten är benämningen på den vattenansamling som bildas på hårdgjorda ytor vid nederbörd.   

De föroreningar som finns på denna markyta spolas sedan med vid avrinningen.  Dagvatten från 

trafikerade ytor innehåller i många fall föroreningshalter som överstiger föreslagna gränsvärden för 

dagvattenutsläpp, vilket innebär att ett reningsbehov ofta föreligger. Traditionell avledning av 

dagvatten från trafikerade ytor innebär att dagvattnet avleds genom ledningsnät ut till en recipient. I 

vissa fall passeras även någon typ av oljeavskiljare innan utsläpp. Denna metod renar dagvattnet men 

reducerar inte flödesmängden. Vid ekologisk dagvattenhantering avleds inte vattnet utan renas via 

infiltration, perkolation och fördröjning där det faller. På detta sätt återförs dagvattnet till sitt 

naturliga kretslopp och kan ses som en resurs snarare än ett problem. Syftet med denna studie är 

härvidlag att undersöka om ekologisk dagvattenhantering kan ersätta traditionell avledning av 

dagvatten på en parkeringsyta med hänsyn till både flödes- och reningseffekter. 

 

Den juridiska styrningen av dagvattenfrågor och tillika ansvarfördelningen vid dagvattenhantering är i 

många lägen oklar. Det beror troligtvis på att ämnet ofta behandlas indirekt genom att det faller in 

under andra begrepp, såsom avloppsvatten eller markavvattning. Detta gäller såväl i de nationella 

miljökvalitetsmålen som i rådande lagstiftning. Giftfri miljö och God bebyggd miljö är två 

miljökvalitetsmål som berör dagvatten, även om det inte tydligt framgår i målens definitioner. I detta 

arbete hävdas därför att begreppet dagvatten bör införlivas ytterligare i styrande dokument för att 

dessa frågor ska vinna lag och prioriteras. Ekologisk dagvattenhantering på parkeringsytor kan bidra 

till att målet Giftfri miljö uppfylls eftersom att mängden miljöfarliga substanser som härstammar från 

trafiken i dagvattnet reduceras. Vidare bidrar infiltrationsanläggningar och anlagda 

dagvattendammar ofta till ett estetiskt värde. 

 

Med hjälp av studier av olika ekologiska dagvattenanläggningar och dess tillämpning har vi tagit fram 

ett potentiellt lösningsförslag för vårt exempelområde – Eurostop köpcentrums parkering. Genom att 

utnyttja omkringliggande grönområden för infiltration och anlägga dammar för flödesutjämning och 

föroreningsavskiljning, skapas en naturlig dagvattenhantering samtidigt som utflödet till recipienten 

minskar. Föreliggande studie visar således att ekologisk dagvattenhantering kan införas som ett 

alternativ till traditionell avledning med relativt enkla medel.  

  



 

Förord 

Detta examensarbete har utförts som avslutning på miljö- och hälsoskyddsprogrammet och 

miljövetarprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Arbetet omfattar 15 poäng. 

 

Vi vill börja med att tacka våra handledare Per Magnus Ehde och Kristian Eno för hjälp och vägledning 

under projektets gång. Tack också till Frida Stenberg på samhällsbyggnadskontoret och Per-Ola 

Larsson på teknik- och fritidskontoret i Halmstad för hjälp med information och material. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning  

Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka om ekologisk dagvattenhantering kan 

appliceras på större parkeringsytor utifrån föroreningsinnehåll och flödeskapacitet. Vidare är syftet 

är att studera huruvida ekologisk dagvattenhantering kan bidra till att komma närmare de uppsatta 

miljökvalitetsmålen. 

 

Dessutom har olika ekologiska hanteringsmetoder studerats för att kunna presentera ett 

lösningsförslag för ett framtaget exempelområde. Syftet med att använda ett exempelområde är att 

påvisa hur ekologisk dagvattenhantering skulle kunna införas på befintliga parkeringsytor med 

relativt enkla medel. 

 

Följande frågeställningar preciserar syftet ytterligare: 

 Vad är ekologisk dagvattenhantering och vilka fördelar finns i jämförelse med traditionell 

avledning?  

 Hur kan ekologisk dagvattenhantering användas på parkeringsplatser i Halmstad för att 

tillmötesgå lokala väderförhållanden?  

 Kan införande av ekologisk dagvattenhantering vara ett sätt att bidra till miljökvalitetsmålen 

Giftfri miljö och God bebyggd miljö?  

1.2 Mål 

Målet är att fram ett underlag för ekologisk dagvattenhantering (som ett alternativ till traditionell 

avledning av dagvatten), vilket kan användas i planering av dagvattenhantering vid parkeringsytor 

och liknande handelsområden.  

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport är avgränsad till Halmstads kommun med anledning av att nederbördsstatistik som 

använts för beräkningar inte är samma för olika platser. 

 

Det finns många olika ekologiska dagvattenanläggningar, anpassade för att fungera under olika 

förutsättningar. Denna rapport har endast inkluderat de anläggningar som kan tänkas vara aktuella 

för parkeringsytor och handelsområden. 
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Kostnadsberäkningar och ekonomiska förutsättningar har exkluderats eftersom detta skulle innebära 

en alltför stor breddning av rapporten. Däremot finns inkluderat vissa uppgifter om huruvida 

anläggningarna är kostnadseffektiva eller ej. Rapporten ger heller inga rekommendationer för hur 

byggnationen ska ske, utan endast hur dagvattenanläggningarna ska utformas och dimensioneras.  

Vidare tas ingen hänsyn till jordartsförhållanden eller befintliga ledningssystem för det aktuella 

exempelområdet.  

2 Introduktion 

Nederbörd i form av regn och snö infiltreras under naturliga förhållanden i marken eller tas upp av 

växtligheten. Infiltrationen bidrar till att vattnet genomgår rening innan det når ut i ett vattendrag 

eller en sjö och påverkan på recipientens kvalitet blir därför begränsad (Foltyn et al. 2009). Då mark-

ytorna exploateras och blir hårdgjorda försvinner denna naturliga infiltrationsförmåga. Nederbörds-

vattnet kan inte längre tränga igenom ytan utan bildar istället pölar eller stråk av vatten, och det är 

denna vattenansamling som i dagligt tal benämns dagvatten (Bergström et al. 2009).  För att undvika 

översvämningar måste dagvattenledningar anläggas som kan transportera vattnet till en närliggande 

recipient (Larm, 1994).  

 

Före 1950-talet byggdes så kallade kombinerade system, i vilka dagvatten avleds tillsammans med 

spillvatten till de kommunala reningsverken (Stahre, 2004). Nackdelen med dessa system är att 

kraftiga regnväder kan göra att ledningssystemets kapacitet överskrids, vilket kan innebära att flödet 

måste bräddas. Vid bräddning leds vattnet till recipienten utan att först genomgå någon typ av rening 

(Persson & Nilsson, 2005). Efter 1950-talet började man därför istället bygga skilda ledningssystem 

för spillvatten och dagvatten, så kallade duplikatsystem (Stahre, 2004). Eftersom ledningsnäten då är 

oberoende av varandra riskeras inte att orenat avloppsvatten släpps ut till recipient vid höga 

dagvattenflöden. Dessutom finns möjligheter att bygga in ett vattenmagasin i duplikatsystem som 

kan fördröja vattnet för senare rening. I ett duplikat system leds dagvattnet normalt sett till en 

naturlig recipient och inte till ett reningsverk (Persson & Nilsson, 2005). 

 

De huvudsakliga problem som uppstår till följd av dagvattenbildning är dels en översvämningsrisk då 

vattenvolymerna till recipienten ökar, men även att det sker en transport av föroreningar från 

avrinningsområdet till recipienten. Avgörande för föroreningshalt och dagvattenvolym är mark-

användningen på området, vissa områden innebär hårdare belastning än andra. Parkeringsplatser 

räknas till en av de hårdaste belastande markytorna eftersom det härifrån följer mycket konta-

mineringar från besökande bilar. Föroreningar från trafiken till dagvattnet klassas som diffusa utsläpp 
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eftersom de härstammar från den sammanlagda trafiken och inte ett enskilt fordon. Diffusa utsläpp 

är alltid svårare att begränsa än punktutsläpp eftersom behandlingen av vattnet måste göras mer 

omfattande (Alm et al. 2009). 

 

För att komma ifrån problemen med föroreningar till naturliga recipienter har metoder utformats för 

att kunna hantera dagvatten i anslutning till avrinningsområdet. Lösningarna kan förekomma som 

rent tekniska (med hjälp av olje- och slamavskiljare) eller genom att låta vattnet passera ett brunns-

filter innan det når ner i ledningsnätet. Ett annat alternativ som börjat användas mer på senare år är 

ekologiska lösningar för dagvattenhantering vilket innebär att naturliga processer utnyttjas för rening 

och flödesutjämning (Lönngren, 2001).  

3 Bakgrund 

3.1 Dagvattenrelaterade miljömål  

Antagna miljömål på olika geografiska nivåer är viktiga hjälp- och styrmedel vid all planering av 

miljörelaterade arbeten och ingrepp. De är inte juridiskt bindande men kan ändå med fördel an-

vändas som utgångspunkt för verksamheter som på något sätt påverkar miljön (Andersson et al. 

2004).  

3.1.1 Nationella miljömål 

Sverige har sedan 1999 ett miljömålssystem uppbyggt av 16 nationella miljökvalitetsmål och ett 

generationsmål. Målen är framtagna av riksdagen med inriktning att åstadkomma ett väl strukturerat 

miljöarbete. Kvalitetsmålen anger det miljötillstånd som arbetet ska leda fram till, med sluttid år 

2020 (Regeringskansliet, 2013). Generationsmålet är mer övergripande och syftar till att nästa gene-

ration ska överta ett samhälle där de stora miljöproblemen som finns idag är lösta (Naturvårdsverket, 

2012a).  

 

Utifrån de 16 miljökvalitetsmålen kan sju stycken direkt eller indirekt kopplas till dagvattenhantering 

(Bäckström & Viklund, 2008). Nedan presenteras kortfattat fem av dessa och deras anknytning till 

dagvatten. De övriga två, Giftfri miljö och God bebyggd miljö, beskrivs sedan mer ingående, eftersom 

denna studie delvis syftar till att undersöka om ekologisk dagvattenhantering kan bidra till upp-

fyllandet av de två utvalda målen.  

 

Bara naturlig försurning: I vissa fall kan dagvatten, beroende på sin härstamning, ha ett lågt (till 

mycket lågt) pH. Detta kan framförallt inträffa på våren då sura stötar uppstår till följd av snö-

smältningen. I sådana fall bidrar dagvattenutsläpp till försurande effekter i recipienten. 
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Ingen övergödning: Kväve och fosfor som förs med dagvattnet har en övergödande effekt på 

recipienten. Tillförsel av dessa näringsämnen på grund av dagvatten beräknas dock begränsad i 

jämförelse med många andra källor. 

 

Grundvatten av god kvalitet: Då innehållet av metaller i dagvatten till viss del utgörs av lösta 

fraktioner finns det en risk att dessa vid infiltration når ner till och förorenar grundvattnet.  

 

Myllrande våtmarker: Artificiella våtmarker anläggs i allt större omfattning i Sverige som en 

hanteringsmetod för dagvatten. Skötsel och underhåll av dessa är viktiga aspekter för bibehållen 

funktion (Bäckström & Viklund, 2008). 

 

Levande sjöar och vattendrag: Innehåll av näringsämnen, miljögifter och andra föroreningar i orenat 

dagvatten kan begränsa förutsättningarna för en biologisk mångfald i recipienten (Huddinge 

kommun, 2013). 

 

Giftfri miljö 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö syftar till att miljöstörande ämnen som framställts av samhället inte 

ska utgöra något hot mot människa eller miljö. Halterna av sådana ämnen i naturen bör därför vara 

obetydliga utan några negativa inverkningar på människors hälsa eller på ekosystemen. Genom olika 

preciseringar blir målet tydligare och lättare att arbeta mot. Bland andra definitioner framgår att:  

 Exponeringen för kemiska substanser inte är ohälsosam för människor eller skadlig för den 

biologiska mångfalden, oavsett exponeringsväg (KemI, 2013). 

 

Dagvatten kan innehålla betydande halter miljöskadliga föroreningar från sitt avrinningsområde. 

Vanligt förekommande föroreningar är tungmetaller, PAH:er, pesticider, dioxiner, ftalater och 

fenoler. Det innebär att dagvatten är en exponeringskälla som bidrar till spridning av syntetiska 

ämnen med skadliga egenskaper. Ämnet är därmed berört av målet och genom att begränsa utsläpp 

av förorenat dagvatten kan målet eftersträvas (Bäckström & Viklund, 2008).  

God bebyggd miljö 

Genom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är riktpunkten att samhällsstrukturen är uppbyggd på 

ett hållbart sätt som främjar en hälsosam livsstil. För detta anges att bebyggelsen lokaliseras och 

uppförs på ett miljöanpassat sätt, samt att naturvärden tillvaratas.  Även hushållning med resurser, 
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mark och vatten är betydande aspekter för att ett uppfyllande av målet ska vara möjligt (Boverket, 

2013).  

 

Följande preciseringar för målet kan anknytas till dagvattenhantering:  

 Bebyggelsestrukturen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, detta såväl vid 

nybyggnationer som vid förvaltning och omvandling av befintliga anläggningar  

 Människans behov gynnas vid bebyggelse, så som trevnadsintryck och skönhetsupplevelser 
 

Vid nybyggnationer bör för målet därför hänsyn tas till en hållbar dagvattenhantering. Ekologiska 

dagvattenanläggningar bidrar dessutom i många fall till ett estetiskt värde för platsen, detta eftersom 

de ofta innebär någon typ av grönyta eller vattenförekomst (Bäckström & Viklund, 2008). 

3.1.2 Regionala miljömål i Halland  

Hallands län har sedan år 2012 inga specifika regionala mål utan strävar i stället mot de nationella 

miljökvalitetsmålen på en regional nivå. Målen har då anpassats, fokuserats och preciserats så att de 

är lämpliga för länets behov (Länsstyrelsen Halland, 2012a). Som samordnare och drivkraft för 

arbetet verkar länsstyrelsen och samma myndighet tar även fram eventuella åtgärdsprogram 

(Länsstyrelsen Halland, 2012b).  

 

Tre av de sexton nationella miljökvalitetsmålen – Begränsad klimatpåverkan, Säker strålmiljö och 

Skyddande ozonskikt – går inte att bedöma och åtgärda genom regionala insatser utan kräver mer 

omfattande och globala prestationer. Av de återstående 13 målen beräknas inget kunna uppfyllas i 

Halland innan år 2020 (Naturvårdsverket, 2013). 

 

3.1.3 Lokala miljömål i Halmstad 

Kommunernas arbete att lokalt jobba mot miljökvalitetsmålen är en mycket viktig del för att kunna 

uppnå målen (Naturvårdsverket, 2012b). Halmstad är sedan 1994 en ideell ekokommun, vilket 

innebär att kommunen systematiskt och fortlöpande gör satsningar mot ett ekologiskt hållbart 

samhälle.  För detta finns ett framtaget handlingsprogram för varje enskild ekokommun. Halmstad 

kommuns handlingsprogram bygger liksom den regionala satsningen på de nationella miljökvalitets-

målen men med ytterligare fokusering på lokala ambitioner.  

 

Programmet är indelat i fyra huvudsakliga temaområden: Begränsad klimatpåverkan, Sunda 

boendemiljöer, Friska vatten samt God hushållning med mark. Under dessa kategorier har de 
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nationella miljökvalitetsmålen indelats efter gemensam inriktning för tema och mål, se schematisk 

bild i tabell 1.  

 

Tabell 1: Fördelning av miljökvalitetsmålen under respektive temaområde (Rekonstruerad från Halmstad kommuns 
ekohandlingsprogram, 2009) 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Sunda boendemiljöer Friska vatten God hushållning med 
mark 

- Begränsad     
mijöpåverkan 

- God bebyggd miljö 
- Frisk luft 
- Giftfri miljö 
- Skyddande ozonskikt 
- Säker strålmiljö 

- Grundvatten av god kvalitet 
- Myllrande våtmarker 
- Ingen övergödning 
- Hav i balans samt levande   
kust 
- Levande sjöar och     
vattendrag 
- Bara naturlig försurning 

- Ett rikt odlingslandskap 
- Levande skogar 
- Ett rikt växt- och djurliv 

 

Halmstad kommun har med hänvisning till temaområdet Friska vatten ambitioner och inriktningar 

som direkt gäller dagvattenhanteringen och två punkter i handlingsplanen beskriver hur kommunen 

överlag ska arbeta med dagvattenfrågor. Där framgår att omhändertagande främst ska ske genom 

ekologiska lösningar samt att befintliga dagvattendammar ska ses över och underhållas kontinuerligt 

(Halmstad kommun, 2008).   

Ekologisk dagvattenhantering i Halmstad 

Halmstad kommun har arbetat med alternativa, ekologiska lösningar för dagvattenhantering sedan 

lång tid tillbaka. Under 1970- och 80-talen började problem som algblomning, syrebrist och döda 

bottnar uppmärksammas i Laholmsbukten. Grundläggande orsaker till problemen kunde snabbt 

kopplas till omställningar i avrinningsområdena till de stora vattendragen Nissan och Fylleån, vilka 

båda mynnar ut bukten. Förändringar i jordbruksmark, utdikning och stadsuppbyggnad hade då 

bidragit till påfrestningar i avrinningsområdenas ekosystem, gett ökat tillflöde av dagvatten samt 

bidragit till ökade utsläpp av föroreningar till dagvattnet. Med dessa faktorer som grund hade vatten-

dragens självrenande förmåga reducerats. 

 

För att kunna återställa de naturliga funktionerna tillsattes då åtgärder genom införande av våt-

marker och dagvattendammar för rening och fördröjning (Niemczynomicz, 1999). Detta system har 

därefter expanderat och idag finns cirka 40 våtmarker och närmare 100 fördröjningsanläggningar för 

dagvatten i kommunen (Halmstad kommun, 2013).  

3.2 Rättslig reglering av dagvattenhantering 

Den allmänna och tekniska beskrivningen av dagvatten är enligt Terminoligicentrum (TNC): 
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”Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, t ex regnvatten, 

smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten”.  

 

I juridiska sammanhang saknas dock en tydlig definition av dagvatten då ämnet sällan behandlas som 

enskilt, utan istället faller in under andra begrepp. Som exempel på detta är att dagvatten återges 

som avloppsvatten eller miljöfarlig verksamhet i miljöbalken (1998:808) men som markavvattning i 

Plan- och Bygglagen (2010:90). Detta medför en relativt svag styrning av dagvattenhantering 

eftersom de rättsliga kraven grundas på hur vattenansamlingen uppkommit och kan alltså skilja sig 

beroende på vilken lag man utgår ifrån (Borås Stad, 2008).  

 

Vidare problematik till följd av en svag styrning är att ansvarfördelningen mellan två eller flera parter 

i en dagvattenfråga kan bli något oklar (Söderberg, 2011). Generellt är ansvaret föredelat mellan 

kommunen som huvudman och enskilda fastighetsägare. Kommunen ansvarar då för att upprätta 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA-anläggningar) inom kommunens verksamhetsområde, 

om det är nödvändigt för skydd av miljö och människors hälsa (mer om detta i följande stycke som 

beskriver när dagvattenhantering ingår i en VA-fråga och i stycke 3.2.3 om LAV). Kommunen ansvarar 

alltså överlag för dagvattenhantering inom ett kommunägt, planbelagt område. Gäller det istället en 

fastighet med enskild ägare ansvarar fastighetsägaren själv för dagvattenhanteringen (Göteborg stad, 

2012). 

3.2.1 Miljöbalken 

All lagstiftning gällande miljöfrågor finns samlat i miljöbalken (1998:808). Miljöbalkens huvudsakliga 

målsättning är att främja en hållbar utvecklig ur miljö- och hälsosynpunkt, för såväl nuvarande som 

kommande generationer. Detta framgår i balkens inledande och tillika övergripande bestämmelse. 

Som grundläggande för alla miljörelaterade områden är framför allt miljöbalkens 2 kap. tillämpligt 

där de allmänna hänsynsreglerna anges. Många av bestämmelserna i kapitlet är principer som verk-

samhetsutövaren ska eftersträva. De principer som är mest relevanta för dagvattenhantering är 

kunskapskravet (2 kap. 2§), försiktighetsprincipen (2 kap. 3§), lokaliseringsprincipen (2 kap. 6§) och 

skälighetsprincipen (2 kap. 7§).   

 

Kunskapskravet innebär att en verksamhetsutövare är skyldig att införskaffa sig den kunskap om sitt 

verksamhetsområde som krävs för att undvika risker för människa och miljö. För dagvattenfrågor 

gäller därigenom vetskap om vilka föroreningar som verksamheten ger upphov och alltså även kan 

förekomma i dagvattnet som bildas inom verksamhetsområdet (Söderberg, 2011).   
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Försiktighetsprincipen anger att alla skyddsåtgärder eller ingrepp som behövs för att undvika eller 

förebygga olägenheter för miljön eller människors hälsa ska vidtas. Principen ska tillämpas redan vid 

risk för skadeverkningar och här redovisas även att Bästa Möjliga Teknik (BAT, Best Available Technic) 

för verksamhetens ändamål ska användas. Genom detta kan krav på funktionella 

dagvattenanordningar sättas, eftersom risken för översvämningar och spridning av föroreningar 

minskar med en lämplig hanteringsteknik (Mostert, 2003). 

 

I lokaliseringsprincipen styrs att en verksamhet ska lokaliseras på ett ställe som är lämpligt för 

ändamålet. Platsen anses godtycklig om verksamhetens ändamål kan uppnås utan att riskera en 

negativ inverkan på människors hälsa, miljön eller möjlighet till en hållbar utveckling för platsen. 

Lokaliseringsprincipen har härigenom betydelse vid planerande och inrättande av dagvatten-

anläggningar och gäller vid såväl nybyggande som vid expansion av befintlig anläggning.   

 

Den sista av de allmänna hänsynsreglerna som är relevant för dagvattenhantering är skälighets-

regeln. Denna reglerar att behovet av en miljöåtgärd måste avvägas mot kostnad. Myndighetskrav på 

skyddsåtgärder för dagvattenutsläpp eller hanteringsanläggningar kan därför inte drivas så långt att 

de anses ekonomiskt orimliga i förhållande till miljönyttan som åtgärderna förväntas medföra. Denna 

regel verkar därmed som ett visst skydd för verksamhetsutövaren (Söderberg, 2011). 

 

Utöver dessa allmänna hänsynsreglerregler är dagvatten och dess hantering i miljöbalken (1998:808) 

främst reglerat i 9 kap. och 11 kap. I nionde kapitlet behandlas miljöfarlig verksamhet och där 

framgår enligt § 1 att: 

 

”Med miljöfarlig verksamhet avses  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 

vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, 

luft, vattenområden eller grundvatten…” 

 

Med hänvisning till punkt två är utsläpp av dagvatten att betrakta som miljöfarlig verksamhet och är 

därmed styrt av de bestämmelser som gäller enligt kapitlet. För dagvatten inom ett detaljplanbelagt 

område gäller därutöver att dagvatten ingår i begreppet avloppsvatten och för ett sådant läge gäller 

även första punkten (Foltyn et.al 2009). Definitionen av dagvatten som avloppsvatten framgår i 9 

kap. § 2. 



9 
 

 

Utifrån klassificeringen som avloppsvatten ska även 9 kap. § 7 tillämpas som reglerar att avlopps-

vatten ska tas om hand på ett sätt som ur miljö- och hälsosynpunkt anses tillfredsställande. För att 

kunna uppfylla detta kräver även balken att en lämplig behandlingsanordning upprättas. 

  

Elfte kapitlet i miljöbalken (1998:808) behandlar vattenverksamheter och är tillämpningsbart i de fall 

dagvatten inte leds via de allmänna avloppsledningarna. Enligt § 2, punkt 4, är det då i stället fråga 

om markavvattning, vilket är en version av vattenverksamhet och kräver därför tillstånd enligt § 9 i 

samma kapitel. Ett sådant tillstånd ansöks hos och prövas av aktuell länsstyrelse (Foltyn et al. 2009). 

Dagvattenhantering faller in under vattenverksamhet vid exempelvis omhändertagande av dagvatten 

från anläggande eller underhåll av vägar (Söderberg, 2011).  

3.2.2 Plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och bygglagens (2010:900) syfte är, enligt 1 kap. § 1, att främja en god samhällsutveckling som 

ger en hållbar livsmiljö för såväl dagens invånare som kommande generationer. För detta ändamål 

reglerar Plan- och bygglagen (2010:900) mark- och vattenanvändningen i alla stadier vid en ny-

byggnation. Då dagvatten vid kraftig nederbörd kan ge upphov till stora mängder vatten är det viktigt 

att kunna redovisa en genomtänkt dagvattenhantering i en byggnadsplan. Det finns juridiskt reglerat 

i 2 kap. § 5 (lokaliseringsprincipen) att risken för översvämningar ska tas i särskild beaktning vid 

planläggning och bygglovsärenden – en aspekt som kommunen tar hänsyn till vid en obligatorisk 

lämplighetsprövning, enligt 2 kap § 3. 

 

I en kommun finns olika typer av planer på skilda nivåer. Plan- och Bygglagen (2010:900) behandlar 

översiktsplaner (3 kap.), detaljplaner (4 kap.), regionplaner (7 kap.) och områdesbestämmelser (4 

kap.), som alla på något sätt kan kopplas till bestämmelser gällande byggnation och markanvändning. 

I följande stycke kommer översiktsplanen och detaljplanen kortfattat beskrivas. 

Översiktsplan 

Plan- och Bygglagens tredje kapitel är helt ägnat åt bestämmelser gällande en kommuns översikts-

plan. En sådan plan ska inbegripa hela kommunen och redovisar avsikter med den fysiska miljön, 

främst beträffande mark- och vattenanvändning samt utveckling av bebyggelse. Översiktsplanen är 

inte juridiskt bindande till skillnad från ett områdes detaljplan, utan ska ses som en vägledning och 

ett hjälpmedel vid beslutsfattande, vilket framgår i 3 kap. 2-3 §§. I planen ska kommunen bland 

annat kunna framställa hur man planerar tillvägagångssättet för att kunna uppfylla riksintressen och 

miljökvalitetsnormer.  
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Vidare justerar 5 § vad som ska styras med en översiktsplan, där ibland grundprinciper för mark- och 

vattenanvändning i kommunen och översiktsplanen kan på så sätt anknytas till dagvattenhantering 

(Göteborg Stad, 2010). I vissa översiktsplaner behandlas dessutom dagvattenhanteringen som ett 

enskilt område. 

Detaljplan 

En detaljplan upprättas i syfte att juridiskt styra aktiviteter och markanvändning inom ett avgränsat 

område och gäller för såväl enskilda markägare som myndigheter och företag. Plan- och Bygglagens  

4 kap. redovisar de lagrum som en bindande detaljplan ska innefatta och behandla. Som namnet 

antyder är det en detaljerad beskrivning och ska alltid innehålla en plankarta, planbeskrivning och 

genomförandebeskrivning för eventuella åtgärder på platsen (Göteborg Stad, 2010). Det är 

kommunens uppgift att sedan med stöd av § 2 pröva lämpligheten för bebyggelse inom ett mark- 

eller vattenområde (jämför med översiktplan som behandlar grundläggande bestämmelser) och 

denna prövning görs då utifrån bestämmelser i gällande detaljplan.  

 

I 4 kap. § 12 redogörs att kommunen får bestämma skyddsåtgärder inom detaljområdet som behövs 

för att undvika risker eller faror. Till detta räknas risken för översvämningar som kan inträffa vid 

kraftig nederbörd eller av någon annan orsak. För detta kan bestämmelser gällande dagvatten-

hantering innefattas av detaljplanen, såsom flödes-/reningskrav, höjdförhållanden och mark-

lutningar. Det ska även framgå i planbestämmelserna om dagvattnet ska tas om hand via de 

allmänna vattentjänsterna eller om det är fastighetsägarens ansvar att anordna en godtycklig 

hantering. Detaljplanen är därför ett mycket viktigt styrdokument som alla berörda parter bör ha 

insikt i vid en planerad åtgärd (Foltyn et.al 2009).  

 

Gemensamt för både detaljplanen och översiktsplanen är att länsstyrelsen har, med stöd av 11 kap. 

10-11 §§ i Plan- och bygglagen (2010:900), rätt att ompröva eller upphäva kommunens plan-

antagande under vissa förutsättningar. Bland annat kan detta göras om planen redovisar en 

bebyggelse som blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning eller erosion – vilka är tänkbara 

scenarier till följd av dåligt fungerande, alternativt obefintlig, dagvattenhantering vid platsen. 

3.2.3 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 

År 2007 trädde Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) i kraft och ersatte därmed 

tidigare gällande VA-lag (Lagen 1970:244 om allmänna vatten- och avloppsanläggningar). Förutom 

miljöbalkens definition av när dagvatten ska klassas som avloppsvatten framgår det i LAV (2006:412) 

§ 2 att även bortledande av dagvatten i ett större sammanhang ingår i begreppet avlopp.  Med större 
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sammanhang menas enligt rättspraxis bebyggelse om 20-30 fastigheter eller en enskild fastighet i 

anslutning till bedrivande av en verksamhet (Prop. 2005/06:78 s.42).  

 

I LAV regleras ansvaret mellan huvudmannen för en kommunal VA-anläggning och fastighetsägaren 

för en verksamhet som bedrivs inom anläggningens verksamhetsområde (Trafikverket, 2011). 

Storleken på gällande verksamhetsområde bestäms av den enskilda kommunen men överlag om-

fattas större bebyggda områden. Med hänvisning till § 6 i LAV är det kommunens skyldighet att förse 

ett verksamhetsområde med anläggning för omhändertagande av avloppsvatten, om det behövs för 

att skydda människors hälsa.  

 

LAV ger rättigheter att ta ut viss avgift för dagvattenhantering inom ett verksamhetsområde men i 

övrigt kan lagen inte reglera några krav gällande till exempel rening eller flöde. Av denna anledning 

kan miljöbalken (1998:889) samt plan- och bygglagen (2010:900) anses mer tillämpningsbara vid 

dagvattenfrågor. För bestämmelser som är mer specifika inom den enskilda kommunen kan även 

respektive ABVA (Allmänna bestämmelser om Vatten och Avlopp) användas som hjälpmedel 

(Andersson et al. 2007).  

3.2.4 EU:s ramvattendirektiv 

År 2000 infördes ett gemensamt ramvattendirektiv för samtliga EU-länder med syfte att säkra 

kvaliteten och tillgången på alla ländernas vattenförekomster. Målet med direktivet är att uppnå 

miljökvalitetsnormen god status i ytvatten, kustvatten och grundvatten (hav är exkluderat) senast år 

2015. Bedömningen görs både kemiskt och ekologiskt enligt en femgradig skala med klassificeringar 

från dålig till hög, där normen god representerar förhållanden som är nära vattenförekomstens 

naturliga tillstånd. Som en del av strategin har det framtagits 33 prioriterade ämnen, vilka enligt 

direktivet kan medföra betydande risker för vattenmiljön och därför ska begränsas eller fasas ut 

(Hatton-Ellis, 2008). Koncentrationen av prioriterade ämnen avgör den kemiska statusen medan den 

ekologiska statusen istället bedöms utifrån innehåll av näringsämnen, andel vattenlevande 

organismer och fysiska egenskaper i vattenområdet. 

 

För att lyckas fasa ut de prioriterade ämnena och höja den allmänna vattenkvaliteten krävs entydiga 

insatser som sträcker sig över kommun-, läns- och nationsgränser, vilket också är anledningen till att 

direktivet blivit en nödvändig åtgärd (Havs- och vattenmyndigheten, 2013a). Förutom målet med god 

vattenstatus syftar även direktivet till att inte tillåta någon försämring av den nuvarande vatten-

kvaliteten. Det innebär att de vattenförekomster som i dagsläget redan uppnår god status också 

kräver viss förvaltning, främst i form av förebyggande arbete (Söderberg, 2011). 
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Ramvattendirektivet implementerades i svensk lag 2004, framför allt genom att från detta år ingå i 

Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) men även genom 5 kap. i miljöbalken (1988:808) gällande 

miljökvalitetsnormer (Andersson et al. 2004). Sverige har enligt direktivet delats in i fem 

vattendistrikt baserat på de största naturliga avrinningsområdena till Östersjön. Till vardera av de 

fem distrikten har även en länsstyrelse utsetts som vattenmyndighet, vars övergripande roll är att 

kontrollera efterlevnaden av ramvattendirektivet i Sverige (Söderberg, 2011).  Myndigheten har 

därmed huvudansvar för det vattenvårdande arbete som bedrivs inom distriktet och ska även ta fram 

förslag till åtgärdsprogram för sitt distrikt (Göteborg Stad, 2010).  

 

Naturvårdsverket har en betydande roll och verkar som rådgivande myndighet till alla som berörs av 

arbetet mot en god vattenstatus (Jordbruksverket, 2013). Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för 

att rapportera in till EU-kommissionen om hur Sveriges vattenförvaltningsarbete fortgår, däribland 

uppger de övervakningsplaner, förvaltningsplaner samt eventuella åtgärdsprogram (Havs- och 

Vattenmyndigheten, 2013). 

 

Vattendirektivet omfattar ytvattenförekomster, vilket är anledningen till att recipientpåverkan av 

förorenat dagvatten är ett av direktivets största problematikområden. Eftersom dagvatten från 

framförallt trafikerade områden är en av de dominerande föroreningskällorna till våra vattendrag 

kan utsläpp av obehandlat dagvatten bidra till att målet om god status inte uppnås innan 2015. 

Detsamma gäller risken för försämrad vattenkvalitet om dagvattentillförseln eller föroreningshalten 

ökar till följd av markexploatering och därmed mer omfattande avrinningsvolymer (Söderberg, 2011).  

3.3 Föroreningar i dagvatten  

Dagvatten är rent i sin ursprungliga form som nederbörd men förorenas genom luftpassagen och vid 

avrinningen. Till vilken grad dagvattnet kontamineras under sin transport är därför starkt beroende 

av markanvändningen på området och lokal luftkvalitet (Stockholm Vatten AB, 2011). Eftersom 

nederbördsmängd varierar är föroreningsinnehållet också situationsberoende och styrs av faktorer 

som till exempel förfluten tid sedan senaste regn och nederbördstyp. I jämförelse med obehandlat 

avloppsvatten och bräddvatten kan det generellt påstås att dagvatten innehåller lägre koncentration 

av syreförbrukande ämnen (BOD, COD) och näringsämnen (P,N) men högre koncentrationer av 

metaller och suspenderat material (Larm, 1994). 

 

Sammansättningen i dagvatten varierar kraftigt under en regnperiod och föroreningshalten är som 

högst i början av en intensiv regnskur. Denna nederbörd brukar kallas ”first flush” och motsvarar de 
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första nedfallande 15-20 mm, eller den avrinning som sker under de första 15 minuterna av ett 

regnfall (Gyüék et al. 2002). Särskilt kontaminerat är detta vatten om regnskuren följer en längre 

torrperiod, då mycket föroreningar ha hunnit ansamlas på avrinningsytan. Koncentrationer av miljö-

skadliga ämnen kan i first flush vara så höga att de är direkt giftiga för vissa organismer och kan utan 

rening ge allvarliga effekter på recipienten (Alm et al. 2010).  En dagvattenanläggning bör därför vara 

utformad så att den har möjlighet att samla upp och omhänderta denna intensiva vattensamling och 

dess innehållande föroreningar (Barretta et al. 2005).  

3.3.1 Dagvatten från trafikerade ytor 

En svårighet med kontaminerat dagvatten är det faktum att källorna ofta är diffusa och att inga 

tydliga kopplingar kan ses mellan en förorening och ett specifikt ursprung (Söderberg, 2011). Det 

medför svårigheter att sätta in förbättringsåtgärder vid den orsakande faktorn.  

 

Utifrån en undersökning gällande kemiska risker med dagvatten som genomfördes 2005, kan upphov 

till dagvattenföroreningar delas in enligt följande figur: 

Figuren visar följaktligen att trafik och fordon bidrar på flera sätt till föroreningar i dagvatten. Utsläpp 

sker delvis genom avgaser och smörjoljor men även slitage av vägbeläggningar och fordons-

komponenter innebär problem, samt saltning och sandning av vägar under vintertid (Aryal et al. 

2007).  

 

Kontamineringar i dagvatten som härrör från trafiken är framför allt oljeprodukter, metaller, 

näringsämnen, suspenderat material och organiska miljögifter (exempelvis PAH). Tillförsel av 

dagvatten från vägar och urbaniserade områden till naturliga recipienter räknas som den största 

föroreningskällan till våra vattenförekomster (Barretta et al. 2005). Undersökningar visar dessutom 

att koncentrationen av olika föroreningar i dagvatten ökar proportionellt med högre trafikintensitet 

Figur 1: Källor till föroreningar i dagvatten (Rekonstruktion av figur från Aabling et al. 2005) 
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(Bergström et al. 2001). Tänkbara problem för recipienterna som kan medfölja de olika föro-

reningarna är bland annat övergödning, försurning, reducerad mångfald och att levande organismer 

utsätts för toxiska ämnen i sin levnadsmiljö (Gyürék et al. 2002).  

Metaller 

De metaller som främst förknippas med dagvatten från trafikerade ytor är koppar (Cu), zink (Zn) och 

bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni) (Aryal et al. 2007). Bland dessa räknas koppar, zink, 

krom och nickel till livsnödvändiga ämnen (i mindre mängder) och kan av denna anledning till viss del 

anses ofarliga. Alla metaller kan dock vid högre koncentrationer orsaka skadliga effekter på levande 

organismer, oavsett om de är essentiella eller inte, och bör därför renas från dagvatten innan utsläpp 

(Stockholm Vatten AB, 2001). Kadmium, bly och kvicksilver är direkt giftiga, för såväl människor som 

för växtlighet och djur (Alm et al. 2009).  

 

När metaller når ut till akvatiska ekosystem sker ofta någon typ av omvandling som ändrar metallens 

fysiska, kemiska eller biologiska egenskaper. Vissa metaller tas upp av lerpartiklar eller växter, andra 

ackumuleras i bottensediment och en tredje variant förblir i löst form. Många tungmetaller kan bio-

ackumuleras i näringskedjan och därigenom orsaka problem för både växtplankton och rovdjur på 

högre näringsnivåer (Larm, 1994). Avgörande för metallers påverkan på miljön är i hög grad 

beroende av i vilken form metallen förekommer men även vattnets egenskaper spelar in, såsom 

koncentration av löst syre, vattentemperatur och surhetsgrad (pH) (Naturvårdsverket, 2008). 

 

De olika metallernas effekter på miljön och tillika påverkan på recipienten beskrivs kortfattat i 

tabellen nedan.  Även de källor som orsakar förorening av varje enskild metall i dagvattnet beskrivs 

och då främst inriktat på trafikrelaterade faktorer.  

Tabell 2: I dagvatten vanligt förekommande metallers påverkan på miljön, djur och människor (Stockholm vatten 2001) 
samt trafikrelaterat ursprung (Larm & Pirard, 2010). 

Metall Effekt/Påverkan Trafikrelaterat ursprung 

Koppar Giftig för djur och natur vid 
koncentrationer som marginellt 
överstiger de essentiella. 

Slitning av däck, bromsklossar och 
bromsbelägg, tvätt av fordon och gator, 
sandning, atmosfäriskt nedfall. 

Bly Hög giftighet mot människor, djur och 
natur 

Infrastruktur (blyinnehållande 
byggmaterial), bromsbelägg, 
bromsklossar, bilbatterier 

Kadmium Mycket giftig, kan förhindra tillväxten 
hos akvatisk vegetation 

Förorening i zinklegeringar, slitning av 
däck och vägbana, sandning 

Zink Giftig i högre halter än de essentiella Korrosionsskydd, slitning av 
fordonskomponenter och vägbana, tvätt 
av fordon och gator, atmosfäriskt nedfall 

Nickel Kan verka carcinogent. Normalt sett 
inte direkt giftig för människan men 

Slitning av rostfritt stål, bilkarosser, tvätt 
av fordon 
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toxisk för djur och växter. 
Krom Kan verka carcinogent vid högre 

koncentrationer. Kan vara giftig för 
land- och vattendjur. 

Slitage av dubbdäck, korrosion av 
fordonskomponenter, sandning 

Olja 

Samhället är idag starkt beroende av tillgång till olja, inte minst som en komponent i drivmedel till 

fordon. Läckage och markspill gör att avrinnande dagvatten från hårdgjorda, trafikerade ytor ofta för 

med sig olja under sin passage och leder föroreningen till recipienten. Effekter på den akvatiska 

miljön som oljeföroreningar kan orsaka beror främst på innehållet av giftiga ämnen som kan skada 

vattenlevande organismer. Oljebeläggningar på botten av ett vattenmagasin ger även långsiktiga 

effekter och stör det naturliga ekosystemet, bland annat genom att förhindra kolonisering av 

bottenlevande djur på platsen. 

 

Toxiciteten varierar mellan olika oljor, beroende på ursprung och raffinering. Den akuta giftigheten är 

som högst i de lättaste oljeprodukterna, bestående av korta kolvätekedjor som innehåller högst 

andel aromater. Till denna kategori hör bland annat bensin, vilket innebär att avrinning från 

trafikerade områden därför kan anses vara en betydande miljöfara (Larm & Pirard, 2010). 

Suspenderat material  

Suspenderat material är en benämning på de olösta och uppslammade partiklar som förekommer i 

vatten och kan vara av varierande karaktär. Mängden suspenderad substans har stor betydelse vid 

provtagningar av dagvatten eftersom undersökningar tydligt visar att föroreningsgrad i dagvatten 

ökar i samband med förhöjt innehåll av suspenderat material. Detta beror till stor del på att metaller, 

fosfor och organiska föroreningar lätt kan binda till partiklar och transporteras med dessa, istället för 

att lösas upp i vattnet. Mängden partiklar i dagvattnet kan därför verka som en indikator för hur 

mycket andra föroreningar vattnet innehåller överlag.  

 

Ytterligare ett problem som uppstår till följd av uppslammade partiklar är att turbiditeten förorsakar 

en reduktion av genomträngande solljus. Av denna anledning hindras akvatiska växter som kräver 

solljus att kunna etablera sig på vattenmagasinets botten (Gyürék et al. 2002) 

 

Trafikens bidrag till suspenderat material i dagvatten sker främst genom slitage av dubbdäck och väg-

bana, sandning och saltning av vägar, korrosion av bildelar samt dammpartiklar som nedfallit från 

atmosfären (Aryal et al. 2007).  
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Näringsämnen 

Kväve och fosfor är de två näringsämnen som starkast förknippas med miljöproblemet eutrofiering i 

vattendrag, sjöar och hav. Båda ämnena är livsnödvändiga för tillväxten hos allt djur- och växtliv men 

vid överbelastning av näringsämnen kan den biologiska produktionen öka till den grad att vattenföre-

komsten riskerar att växa igen (Aryal et al. 2007). Som ett vidare problem leder övergödning till 

syrebrist när allt material så småningom ska brytas ner på botten. 

 

En stor del av kväveinnehållet i dagvattnet från trafikerade ytor beror på atmosfäriskt nedfall, men 

utsläpp sker även från avgaser, genom sandning och med bräddat avloppsvatten. Samma källor 

bidrar till fosforutsläpp men här ska även fordonstvätt och förslitning av vägbana beaktas som or-

sakande faktorer (Bergström et al. 2001). Den huvudsakliga källan till fosfor i dagvatten överlag 

beräknas vara nedbrutet, organiskt material och djurspillning som förts med vid avrinningen. Överlag 

gäller dock att dagvatten från trafikerade områden inte innehåller betydande mängder av 

näringsämnen (Trafikverket, 2011). 

Organiska miljögifter 

De föroreningskategorier som ovan beskrivits ingår ofta som analysparametrar vid vattenstudier och 

är ämnen som generellt kan förväntas vara problembringande i urbaniserade områden. Som tidigare 

nämnts är dagvattnets kvalitet beroende av markanvändningen på avrinningsområdet och därför 

gäller det att vid eventuella analyser göra en avvägning om vilka ämnen som är aktuella vid den 

specifika platsen (Söderberg, 2011).  

 

Organiska miljögifter härstammar från en mängd olika källor och kan överlag indelas i tre huvud-

grupper: bekämpningsmedel, industrikemikalier och biprodukter från förbränning och tillverkning 

(Bergström et al. 2001). Ämnen från samtliga tre föroreningskategorier kan återfinnas i avrunnet dag-

vatten och har, beroende på ämnesspecifika egenskaper, varierande negativa effekter på levande 

organismer och miljön. Generellt sett är organiska miljögifter persistenta och stabila, vilket gör att de 

kan spridas långa sträckor utan att brytas ner. Har ämnet dessutom fettlösliga egenskaper kan det 

även lagras i fettvävnader för att sedan bioackumuleras uppåt i näringskedjan.  Ofta kan ämnet vara 

akut toxiskt och därför skadligt redan vid mycket låga halter (Risbecker, 2010).  

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en ämnesgrupp av organiska miljögifter som räknas till 

kategorin biprodukter. PAH kan vara särskilt intressant att studera i analyser av dagvatten från 

trafikerade ytor på grund av att det ofta finns spårmängder av PAH-ämnen i bitumen, bindmedlet i 

asfalt som motsvarar fem procent av den totala asfaltssammansättningen. PAH är ett samlings-
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begrepp för flera olika ämnen med egenskaper som kan vara cancerogena, bioackumulerande eller 

toxiska för människor och djur. I huvudsak sprids PAH via förslitning av asfaltsbeläggning men även 

genom avgaser och slitage av dubbdäck (Aryal et al. 2007).   

4 Resultat 

4.1 Ekologisk dagvattenhantering  

Ekologisk dagvattenhantering innebär att låta vattnet självrenas på ett naturligt sätt genom lokal 

infiltration eller genom fördröjning på väg till recipient i öppna anläggningar. Lokalt omhänder-

tagande av dagvatten är en ekologisk dagvattenhantering som innebär att vattnet tas omhand där 

det faller (Lönngren, 2001). Vidare är lokalt omhändertagande av dagvatten ett samlingsnamn för 

olika åtgärder som syftar till att minska eller förhindra dagvattenmängden och dess förorenings-

innehåll till reningsverk, ledningsnät eller recipienter (Larm, 1994).  

 

Genom fördröjning kan vattnets naturliga kretslopp efterliknas eftersom två tredjedelar av den totala 

nederbörden avdunstar med hjälp av solen. I naturen renas vatten genom sedimentering, infiltration, 

perkolation, växtupptag och bakteriell nedbrytning. Syftet med ekologisk dagvattenhantering är på så 

vis att låta naturliga processer ta hand om rening och infiltration genom att återföra vattnet till det 

naturliga kretsloppet (Lönngren, 2001).  

4.1.1 Infiltrationsanläggningar 

Infiltrationsanläggningar fungerar genom att föroreningar fastläggs i infiltrationsmaterialet och den 

omgivande marken. Dessutom erhålls en magasinerande effekt genom att dagvattenflödet utjämnas 

och fördröjs på vägen till recipienten. För att infiltrationsanläggningar ska kunna fungera krävs att 

jordarten är tillräckligt genomsläpplig och att grundvattenytan ligger tillräckligt långt under 

markytan. För att metalljoner och oljekomponenter ska kunna fastläggas är det dessutom viktigt att 

marken innehåller tillfredställande mycket organiskt material (Larm, 1994).  

 

I en svensk studie undersöktes infiltrationsanläggningars reningseffekt av tungmetaller vid torra och 

våta markförhållanden.  Forskarna ville ta reda på om reningseffekten försämrades under torra 

perioder. Resultatet visade 95 procent reduktion av tungmetaller om testytan tillfördes med ett 

regelbundet dagvattenflöde. Ackumuleringen av tungmetallerna skedde främst i det övre skiktet. När 

testet utfördes efter 3-4 veckors torka hade resultatet försämrats något. Anläggningen hade då 

reducerat 70 procent koppar och cirka 90 procent bly och zink, vilket innebär att 
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infiltrationsanläggningar fungerar bättre än många andra dagvattenanläggningar, när det gäller 

tungmetaller (Blecken et al. 2009). 

Svackdiken och öppna diken 

Svackdiken och öppna diken är ytterligare sätt att avskilja föroreningar från dagvatten. Dessa är 

grästäckta diken som ofta används vid gångvägar och gator (Larm, 1994) och fungerar som både 

infiltrationsyta och avledningssystem för dagvattnet. Skillnaden mellan svackdiken och öppna diken 

är att svackdiken har en relativt svag släntlutning medan öppna diken har en brantare släntlutning 

(Larm, 2000).  Dikena är relativt billiga att anlägga och har dessutom låga driftkostnader (Larm, 

1994).  

 

Dikena bör vara gräsklädda (se figur 2) för att 

öka sedimentering och fastläggning av 

suspenderat material. Dessutom skyddar 

gräsbeklädnaden mot erosion. För att minska 

risken för ytterligare erosionsskador som följer 

av hög vattenhastighet bör ett svackdike inte 

luta mer än 2 procent i rinnriktningen. Genom 

att utrusta svackdiket med en hårdgjord 

botten kan risken för erosion minskas vid stora 

flöden. Sidolutningen bör heller inte vara 

brantare än att det går att klippa gräset 

maskinellt (Stahre, 2004). Gräset bör skördas och insamlas för att inte näringsämnen ska frigöras när 

gräset bryts ned (Larm, 1994).  

 

I normala fall kan det mesta av det avrinnande vattnet tas upp i ett svackdike. Om det sker en 

ansamling av vatten i diket eller om arean av de anslutna ytorna är mycket stora kan en stenfyllning 

läggas under svackdiket. Stenfyllningen fungerar då som ett tillfälligt magasin för det överflödiga 

vattnet innan det kan perkolera ut i marken. Dock bör stenfyllningen inte ligga under grundvatten-

ytan för att detta skall fungera (Stahre, 2004). Om svackdiket får vatten från en enda punktkälla, 

såsom en ledning, bör inloppsområdet förstärkas genom stenbeklädnad eller dylikt för att klara den 

koncentrerade påfrestningen. Dock är de flesta svackdiken placerade längs med den yta som skall 

avvattnas eftersom detta ger mindre erosionsrisk (Stahre, 2004). 

 

Figur 2: Svackdike längs med Laholmsvägen i Halmstad.       
Fotograf: Johanna Thomsen 
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Svackdiken och öppna diken har en god föroreningsavskiljning om vattenflödena inte är för stora. I 

samband med snösmältningen under våren kan således en försämring av anläggningen antas (Larm 

et al. 1999). Fast material avskiljs genom infiltration och sedimentation och dikena reducerar cirka 50 

procent av tungmetallerna och 25 procent av COD, nitrat och ammoniak. Däremot har svackdiken 

och öppna diken sämre reningsförmåga när det gäller organiskt kväve, fosfor och bakterier. För att 

uppnå höga avskiljningsgrader krävs hög infiltrationsförmåga samt låga flöden (Larm, 1994). I syfte 

att erhålla låga flöden är det fördelaktigt att bygga breda diken eftersom stor bredd ger låg 

vattenhastighet (Larm, 2000). 

 

Svackdiken och öppna diken är överlag en kostnadseffektiv reningsmetod, som kräver liten yta men 

leder till ökad vattenkvalitet. Dikena kan med fördel kombineras med en damm eller grönyta för att 

förbättra avskiljningen ytterligare. 

Gröna tak 

Gröna tak är ett alternativ för fördröjning och 

utjämning av takvatten, se figur 3 (Cohan, 2012). 

Genom att anlägga ett vegetationstäcke på taket av 

en byggnad kan ungefär hälften av det årliga 

nederbördsvattnet hållas kvar. Syftet är att utnyttja 

växternas vattenupptag och transpiration för att 

minska mängden dagvatten som bildas 

(Länsstyrelsen, 2009). Detta är en metod som kan 

användas på såväl nya som befintliga byggnader, 

under förutsättning taket är konstruerat för den 

extra vikt som tillkommer och att taket inte har en 

brant lutning (Stahre, 2004). Vegetationstäcket 

läggs ovanpå ett dränerande skikt på takets 

asfaltspapp.  

 

Kapaciteten för anordningen beror bland annat på substratets tjocklek och taklutningen (Larm, 

2012). Vegetationstäcket består ofta av taklök, fetblad- och fetknoppsväxter (sedumväxter), vilka har 

egenskaper som gör att de kan klara längre torrperioder utan att torka ut. Vidare är det ganska 

vanligt att blanda in olika mossarter med sedumväxterna (Stahre, 2004). På grund av vegetations-

täcket är gröna tak isolerande under vintertid och har en kylande effekt under varma perioder (Larm, 

Figur 3: Grönt tak på O-huset, Högskolan i Halmstad. 
Fotograf: Johanna Thomsen 
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2012). Gröna tak delas ofta in i tre olika typer beroende på hur det ska användas och vilket syfte det 

har: 

 Intensiva 

 Semi-intensiva 

 Extensiva  

Intensiva gröna tak har ett jordlager på minst 15 cm, vilket gör det möjligt att anlägga planteringar av 

många olika perenner. Om jordlagret är tillräckligt djupt kan även buskar och träd anläggas. Denna 

typ av gröna tak kan alltså utformas som en vanlig trädgård eller park och kan därmed användas som 

rekreationsplats. Fördelen med intensiva gröna tak är dess goda vattenhållande förmåga – ett 

resultat av de djupa jordlagren och växternas upptag. Skötselnivån för en intensiv anläggning kan 

dock bli betydande under torra perioder.  

 

Semi-intensiva gröna tak kan anläggas med gräs, buskar och mindre träd i likhet med intensiva gröna 

tak. En skillnad är att urvalet av växter inte är lika brett eftersom växterna för denna anläggning ska 

ställa lägre krav på jord, vatten och näringstillförsel.  Vidare innebär detta att skötselnivån kommer 

att minska något i jämförelse med intensiva gröna tak. Semi-intensiva tak är vanligtvis billigare att 

anlägga och sköta men är ofta anlagda för att beskådas snarare än att brukas som rekreationsplats. 

 

Extensiva gröna tak är tänkta att efterlikna en naturlig landskapskaraktär. Tanken är att de växter 

som planteras ska vara lokala, så att den anlagda ytan ska kunna klara sig själv utan mänsklig in-

blandning. Mossor, sedumväxter och suckulenter är vanliga växter på extensiva tak eftersom de 

kräver minimal skötsel (FLL, 2002).    

Grönytor/översilningsytor  

En översilningsyta är en svagt sluttande vegetationsklädd yta som tar emot dagvatten över hela ytans 

bredd istället för att bara använda ett enda inflöde. Detta innebär att inloppet bör utrustas med 

någon form av fördelningsanordning för att vattnet ska kunna spridas över hela ytan. Marken 

fungerar som recipient för dagvattnet, vilket innebär att föroreningsinnehållet inte bör vara för stor 

(Larm, 2000). 

 

Föroreningsavskiljningen för översilningsytor sker via filtrering, växtupptag och sedimentation. Det 

översta humusrika skiktet fungerar som ett filter, i vilket huvudelen av det suspenderade materialet 

fångas upp. Väl fungerande anläggningar kan avskilja cirka 70 procent av suspenderat material, 30 

procent totalfosfor, 25 procent totalkväve och 50-90 procent av olika metaller. Detta innebär att 

översilningsytor har en bättre avskiljningsförmåga för metaller än för näringsämnen.  Tungmetallerna 
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kan sedan ansamlas i både mark och växter. Hur mycket tungmetaller som marken kan ackumulera 

beror på jordarten. En lerhaltig jordart har bättre förutsättningar för att binda tungmetaller men har 

sämre infiltrationsförmåga.  

 

Översilningsytor är lätta att integrera i stadsmiljö och kräver förhållandevis liten yta men för att 

minska vattenhastigheten är det gynnsamt att utforma anläggningarna så breda som möjligt. Vidare 

krävs att marken är har en lutning på maximalt fem procent för att infiltrationen ska fungera korrekt, 

samt att det finns dränering där marken är som lägst (Larm, 1994). 

 

Reningseffekten för sedimenterbart material och tungmetaller är förhållandevis god. Men om dag-

vattnet är starkt förorenat finns risk att kvaliteten på grundvatten kan komma att försämras. Om 

mycket föroreningar ackumuleras finns dessutom risk att infiltrationsförmågan försämras, vilket i 

förlängningen kan leda till igensättning. För att minska igensättningsrisken kan det vara lämpligt att 

förbehandla dagvattnet.  

 

Infiltration genom marken bidrar till flödesutjämning men översilningsytor har generellt sett en 

begränsad förmåga att ta emot stora mängder regnvatten. Detta gör att de bör kombineras med 

andra anläggningar, exempelvis dammar, infiltrationsmagasin och våtmarker, för att klara av höga 

flöden (Larm, 1994). Reningseffektiviteten för översilningsytor varierar stort beroende på årstid: 

frost, snötäckning och snösmältning försämrar reningen avsevärt (Larm, 1994).   

Perkolationsmagasin/stenfyllnadsmagasin    

Med perkolationsmagasin avses stenfyllda magasin under mark som tar emot dagvatten via ledningar 

(Larm, 1994). Perkolationsmagasin omges ofta av ett yttre textilfilter (Börjesson et al. 1999) och 

kallas ibland även för stenfyllnadsmagasin eller stenkista (Stahre, 2004). Dagvatten kan spridas till 

perkolationsmagasinet via exempelvis dagvattenbrunnar eller med sandfång. Föroreningar, liksom 

fosfor och kväve binds till stenfyllningens porer (Börjesson et al. 1999). Koncentrationen av de flesta 

ämnen blir som störst i de ytliga delarna av magasinet men en viss del av det suspenderade 

materialet sedimenterar på botten (Larm, 1994). När dagvattnet har infiltrerats genom materialet i 

magasinet perkolerar det sedan ut till omgivande marker och vidare ut i grundvattnet. Om per-

kolationsanläggningar används i finkorniga jordar blir perkolationen mycket liten (Stahre, 2004). 

Jordarten avgör dessutom hur stor del metaller, näringsämnen och organiska föroreningar som 

avskiljs genom filtreringen i det omgivande marklagret (Börjesson et al. 1999).  
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Perkolatiosanläggningar kan anläggas på områden där det inte är möjligt att leda vattnet vidare till 

infiltrationsytor och kan användas för exempelvis avledning av takvatten, längs vägar samt vid gräs-

områden. Anläggningarna bör däremot inte användas för rening av starkt förorenat dagvatten, såvida 

inte någon typ av förbehandling sätts in. När dagvatten som ska ledas till ett perkolationsmagasin 

innehåller mer än 50 mg/l suspenderat material behöver detta först genomgå en slamavskiljare 

(Larm, 1994). Livslängden för väl skötta perkolationsanläggningar uppgår till några decennier (Stahre, 

2004).   

Permeabel asfalt 

Permeabel asfalt är en genomsläpplig asfaltstyp som kan användas på parkeringsytor och vägar där 

trafikmängden är begränsad. För att det ska vara möjligt att använda denna typ av infiltrations-

anläggning krävs dels att underliggande jordar håller ett högt djup samt att jordarten är permeabel. 

Anläggningens botten och grundvattennivån bör hålla ett avstånd på minst en meter och dessutom 

får marklutningen inte överstiga 5 procent. Genom öppna porer i asfalten kan vatten infiltrera och 

sedan ansamlas i en grusbehållare som finns under ytan. När behållaren är mättad med vatten leds 

vattnet vidare genom perforerade ledningar till ledningssystemet för dagvatten. 

 

Föroreningsavskiljning sker genom växtupptag, filtrering samt mikrobiell nedbrytning och avskilj-

ningen sker främst när vattnet perkolerar i marken under anläggningen (Larm, 1994). Permeabel 

asfalt har en hög avskiljningsgrad gällande sediment, näringsämnen, organiskt material och metaller 

om anläggningen underhålls korrekt (Larm, 1994). Föroreningshalter av suspenderat material, torr-

substans och tungmetaller minskar kraftigt i avsmältande snö. 

 

För att anläggningen ska kunna fungera krävs noggrann skötsel. Enligt Larm (1994) krävs att asfalten 

rengörs genom högtrycksspolning ungefär vartannat år för att inte porerna ska sättas igen (Larm, 

1994). Al-Rubaei et al. (2012) skriver dock att permeabel asfalt måste underhållas 1-2 gånger per år 

genom vakuumsugning för att behålla sin genomsläpplighet och därmed sin funktion. Detta innebär 

att anläggningen för med sig höga skötselkostnader (Larm, 1994) och eventuellt kort livslängd om 

skötseln inte utförs enligt rekommendationer och igensättning därmed sker (Al-Rubaei et al. 2012). 

Vidare är permeabel asfalt känslig för vägsalt, sand och snöplogning, vilket innebär risker för anlägg-

ningen under vintertid. 

 

Permeabel asfalt har stor infiltrationsförmåga, reducerar toppflöden samt minskar ytavrinningen och 

bidrar därför till minskad belastning på dagvattenledningar. Anläggningen medför inga säkerhets-

risker, utan minskar tvärtom risken för vattenplaning och är dessutom estetiskt accepterat hos 
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allmänheten. Den är dock inte lämplig för att använda på stora ytor och är inte konstruerad för att 

reducera grova partiklar (Larm, 1994).  

 

Cloirec P., et al. (2000) redovisar i en jämförande studie effektiviteten av permeabel asfalt i 

förhållande till konventionell asfaltsbeläggning. Studien gjordes på en motorväg i Frankrike. Vid 

första mätningen var vägen belagd med konventionell asfalt och vid andra mätningen hade den 

ersatts med permeabel asfalt.  Mätningar gjordes på föroreningsinnehåll i utkommande vatten från 

de olika beläggningarna och resultatet från jämförelsen sammanfattas i tabell 3: 

Tabell 3: Sammanställning av resultat från studie av reningseffekt i permeabel asfalt jämfört  
med konventionell asfaltsbeläggning (Le Cloirec et al. 2000) 

 Enhet Konventionell 
asfaltsbeläggning 

Permeabel 
asfalt 

Reduktion 
% 

Susp. material mg/l 46 8,7 81 
Ntot mg/l 2,1 1,2 43 
Olja* mg/l 1,2 0,09 92 
Pbtot µg/l 40 8,7 78 
Cutot µg/l 30 20 35 
Cdtot µg/l 0,88 0,28 69 
Zntot µg/l 228 77 66 

* I undersökningen redovisas total mängd kolväten som här översätts till olja. 

4.1.2 Dammar 

Larm (1994) definierar en damm som en anläggningstyp med avskiljande funktion. Vidare anser han 

att begreppet även innefattar sedimenteringsbassänger, avsättningsmagasin, utjämningsmagasin och 

infiltrationsdammar. Partikulära föroreningar i dagvattnet avskiljs genom sedimentation (Vägverket, 

2003). I detta arbete kommer två olika typer av dammar att beskrivas: våta och torra. 

Våta dammar 

En våt damm är en dagvattenreningsanläggning som har en permanent vattenyta och är den 

vanligaste typen av anläggning för fördröjning av dagvattenflöden (Stahre, 2004). Våta dammar 

omfattar enligt Larm sedimentationsbassänger och avsättningsdammar. För att kunna bibehålla 

vattenytan även under torra väderförhållanden bör botten bestå av ett tätt material, exempelvis lera, 

som gör att vattnet får svårt att infiltrera. Dessutom krävs ett visst basflöde för att vattenytan ska 

upprätthållas (Larm, 1994). 
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Våta dammar kan med fördel användas i både 

bostadsområden och i närheten av vägar för 

behandling av vägdagvatten. Med rätt utformning 

kan de också bli ett visuellt vackert inslag i den 

omgivande miljön, se exempel i figur 4. Det är dock 

viktigt att dammen utformas och lokaliseras på ett 

sätt som förhindrar eventuella olyckor (Stahre, 

2004).  

 

Eftersom våta dammar ska ha en permanent 

vattenyta bör dessa utföras i större storlek än torra dammar och därtill inte göras för grunda. Små 

och grunda dammar kan leda till höga vattentemperaturer som i sin tur kan utgöra en risk för 

kallvattenfiskar nedströms (Larm, 1994). Att bestämma hur djup dammen ska bli kan vara ett 

dilemma. Dammar som är djupare än tre meter har bättre buffringsförmåga mot temperatur-

höjningar men har istället större risk för stagnation i det undre skiktet på grund av skiktning. 

 

Nästan alla våta dammar har smärre eller omfattande problem med oönskad algtillväxt, vilket kan 

vara svårt att helt undvika. Däremot kan en rad förebyggande åtgärder begränsa problemen (Stahre, 

2004), såsom att:  

 förse dammen med en bottenventil så att kallare vatten kan släppas ut 

 pumpa runt vattnet 

 förse dammen med en fontän 

 plantera träd kring dammen 

För att förbättra växtupptaget är det lämpligt att plantera växterna i de grundare delarna (som mot-

svarar ungefär 1/3 av hela arean) av dammen.  

 

Reningen i våta dammar sker främst genom sedimentering och filtrering (Field, 2012), men också via 

växtupptag och bakteriell nedbrytning. Genom sedimentering avskiljs cirka 50-90 % av 

föroreningarna och tiden för sedimenteringen bör vara minst 24-40 timmar (Larm, 2000). Vilken 

reningseffekt som uppnås är starkt beroende av anläggningens utformning och kan därför variera 

mycket mellan olika dammar.  I en svensk studie från år 2010 undersöktes reningseffektiviteten av 

metaller och suspenderat material (samt vissa övriga ämnen) i två dagvattendammar i 

Stockholmstrakten. Dammarna som ingick i studien var Ladbrodammen (area 5500 m2) och 

Tibbledammen (area 5670 m2), som avvattnar 201 respektive 649 ha. Det framgick i resultatet från 

Figur 4: Dagvattendamm vid Slottsparken, Halmstad.            
Fotograf: Johanna Thomsen 
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mätningarna att reningseffekten i de båda dammarna var enligt tabell 4 (Alm et al. 2010). Vissa 

skillnader mellan dammarna kan avläsas men för att ytterligare förtydliga att resultatet kan variera 

har även uppmätt reningseffekt av vissa utvalda metaller och suspenderat material i Spokane 

dagvattendamm i USA redovisats. Spokanedammen avvattnar 10 ha av motorväg 195 i Washington 

samt 6,5 ha från annan markyta i området. Den totala ytan för dammen uppgår till knappt 2400 m2 

och är alltså knappt hälften så stor som de studerade svenska dagvattendammarna (Alam et al. 

2005).  

 

Eftersom den svenska och den amerikanska studien skiljer sig något i vilka metaller som analyserats 

kommer senare lösningsförslag och medelvärde endast grundas på de svenska resultaten. Värden för 

Spokanedammen redovisats därför här enbart som bekräftelse på skillnader i olika dammars 

reningsgrad. 

Tabell 4: Uppmätt reningseffekt av metaller i de tre dagvattendammarna Ladbrodammen,  
Tibbledammen (Alm et al. 2010) samt Spokanedammen (Alam et al. 2005). Värdena anges i procent. 

 Ladbrodammen Tibbledammen Spokanedammen, 
 USA 

Cr 17 40 - 
Cu 56 56 65 
Pb 72 82 63 
Zn 63 60 62 
Ni 50 44 - 
Cd 43 80 55 
Susp. material 71 80 71 

 

Torra dammar 

I motsats till våta dammar har torra dammar inte en permanent vattenyta och innefattar således in-

filtrationsdammar, sedimenteringsbassänger och avsättningsdammar. Torra dammar har som syfte 

att torrläggas mellan regn. Det är lämpligt att använda gräs som bottenmaterial i torra dammar 

eftersom detta förbättrar dammens dräneringskapacitet. Avlägsnandet av sediment bidrar till 

minskning av föroreningar och genomförs med fördel när dammen är torrlagd (Larm, 1994). 

 

Torra dammar har ett stort användningsområde och används ofta tillsammans med våtmarker och 

våta dammar. På grund av estetiska skäl och luktproblem som uppstår när dammen är torrlagd, är 

det dock inte lämpligt att förlägga torra dammar allt för nära bostadsområden. För att undvika dålig 

lukt, få bort sediment och behålla en hög infiltrationsförmåga är det viktigt att dammarna underhålls 

under de torra perioderna (Larm, 1994). Ytterligare fysiska faktorer har betydelse för torra dammars 

funktion. Under torrperioderna försvinner organismernas naturliga habitat och därför försämras 
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näringsämnesupptaget drastiskt. Permeabel mark och tillräckligt stort avrinningsområde är en 

förutsättning för att torra dammar ska fungera tillfredställande (Larm, 1994).  

 

Rening sker främst genom sedimentering och beroende på förorening och anläggningens utformning 

varierar avskiljningsgraden mellan 10 och 90 procent. Detta betyder således att torra dammar har 

något sämre reningskapacitet än våta dammar (Larm, 1994). Ett par vetenskapliga studier har här 

granskats för att få en uppfattning om mer specifik reningsgrad i torra dammar. Det visade sig i en 

engelsk studie att reningen av suspenderat material är starkt beroende av uppehållstiden. För rening 

av cirka 60 % av det suspenderade materialet uppskattas i studien att uppehållstiden bör vara minst 

24 timmar. De utvalda dagvattendammarna (Dickinsfielddammen och Dunlucedammen, Edmonton) 

hade en kortare uppehållstid (exakt tid framgår inte i artikeln) och reduktionen av suspenderat 

material visade sig därför vara relativt låg i båda dammarna. I Dickinsfielddammen uppmättes en 

reduktion av 30 % suspenderat material vid ett 5-årsregn, och endast 20 % vid ett 2-årsregn. I 

Dunclandedammen mättes i stället för 100-årsregn och dammens reduktionsförmåga för ett sådant 

flöde uppgick till 20 % (Gyürék et al. 2002).  

 

Harres och Ward (1999) redovisar i en jämförande studie att torra dammar har något sämre 

reduktionspotential av tungmetaller än våta dammar med biofiltreringsfunktion. Studien syftade till 

att bedöma anläggningarnas reningseffektivitet av tungmetaller i dagvatten från motorväg M25, 

England, och ledde alltså fram till det nämnda resultatet. Bland andra metaller undersöktes Cr, Cu, 

Pb, Zn, Ni och Cd. Den våta dammen hade hög avskiljningsförmåga som uppgick till respektive 91 %, 

93 %, 89 %, 87 % samt 90 %.  Den torra dammen uppvisade lägre reduktion av Cr (84 %), Cu (88 %) 

och Pb (84 %) men däremot högre reduktion Ni (90 %) och Cd (95 %).   

4.1.3 Våtmarker 

Stahre (2004) definierar en våtmark som ett vattenområde där vattenytan ligger i markytan eller 

strax ovanpå eller under denna. Vidare menar han att våtmarker till stor del är täckta med vatten-

växter. Minst 50 procent av vegetationen måste vara hydrofil för att ett område ska få kallas våtmark 

(Länsstyrelsen, 2011). 

 

Det har på senare år blivit vanligare att anlägga våtmarker med syftet att fördröja och rena dagvatten 

(Stahre, 2004). Konstruerade våtmarker avser enligt Larm (2000) anläggningar som huvudsakligen 

består av en våtmarksdel men även en fördamm (inloppsdamm) och ofta en utloppsdamm.  Inlopps-

dammen fungerar som en sedimentationsdamm, i vilken sedimenterbara material fångas upp. Det är 

viktigt att inloppsdammen konstrueras på ett sätt som underlättar rensning av ackumulerat sediment 
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(Stahre, 2004).  Genom att anlägga våtmarken i förbindelse med en damm erhålls den bästa renings-

effekten, eftersom att försedimentering då kan ske.  

 

Det finns både naturliga och artificiella våtmarker som används till att rena såväl avloppsvatten som 

dagvatten. Vanligast är att dock att använda artificiella våtmarker för rening, eftersom dagvattnen 

kan innehålla föroreningar som har skadliga effekter på ekosystemet i naturliga våtmarker. Artificiella 

våtmarker har dessutom mer effektiv föroreningsavskiljning i jämförelse med naturliga våtmarker.  

 

Våtmarker har alltså utöver rollen som fördröjningsmagasin också en viktig funktion i att reducera 

föroreningsinnehåll. Avskiljningen sker genom sedimentering, växtupptag, absorption, kemisk utfäll-

ning, fysikalisk filtrering, mikrobiell utfällning och avdunstning. Den mikrobiella reningen är den 

viktigaste reningen för dagvatten.  Artificiella våtmarker har normalt en hög kapacitet för avskiljning 

av föroreningar och sediment och kan i detta avseende jämföras med våta dammar. En våtmark i 

Sydney, Australien, visade i en undersökning från 2004 på de reningsgrader av utvalda metaller som 

framgår i tabell 5. Den aktuella våtmarkens area uppgår till 700 m2 och avvattnar ett 4,8 ha stort 

område, främst i form av bostadsområden och gator (Birch et al. 2004). För rening av näringsämnen 

har resultatet från en Malaysisk studie tillämpats, se tabell 6. Våtmarken som då studerats är 

Putrajaya, en artificiell våtmark på 200 ha. Syftet med våtmarken är att verka som ett renande 

försteg innan dagvatten från jordbruksdominerade områden når ut i Putrajayasjön (Ho et al. 2008). 

Det innebär att markanvändningen i området skiljer sig från denna rapports fokus på parkeringsytor 

och redovisas endast som jämförelse.   

Tabell 5: Uppmätt reningsgrad  
Av metaller i en våtmark i  
Sydney, Australien (Birch et al. 2004). 

Metall Reningsgrad % 

Cr 64 

Cu 65 

Pb 65 
Ni 22 
Zn 16 

 

Hur stor avskiljningsgraden blir beror på både anläggningens yta, volym samt avrinningsområdets yta 

i förhållande till våtmarkens yta. Våtmarker fungerar också sämre vid frost, snötäckning och under 

vårperioden (Larm, 1994). 

Näringsämne Reningsgrad % 

Kväve, N 82 
Fosfor, P 84 

Tabell 6: Upmätt reningsgrad av 
näringsämnen i putrajaya våtmark, 
Malaysia (Ho et al. 2008) 
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4.2 Material och metod 

En litteraturstudie gällande dagvatten ligger till grund för denna rapport. Föroreningsproblematik, 

berörd lagstiftning och dagvattenrelaterade miljömål är de områden som främst studerats och 

sammanställts genom en konsultation av böcker, rapporter och artiklar som skrivits inom ämnet.  

 

I resultatet sammanfattas insamlad data för några olika ekologiska metoder för dagvattenhantering. 

Informationen är främst hämtad från olika rapporter och metodernas förväntade effektivitet har 

framtagits med hjälp av vetenskapliga artiklar från tidigare undersökningar. För informationssök har 

främst databaserna ISI Web of Science och SciVerse använts. Ett lösningsförslag för hur ekologisk 

dagvattenhantering kan utformas på Eurostop köpcentrum har erhållits utifrån denna 

sammanställning och även med stöd av litteraturstudien. Lämpliga metoder har då valts med hänsyn 

till de olika anläggningarnas förutsättningar och begränsningar som framkommit i studien, metoder 

som verkar opassande för ändamålet att rena kraftigt förorenat dagvatten har valts bort. Detsamma 

gäller hänsyn till arbetsbelastning och anordningar som medför smidig skötsel i samband med 

tillförlitlig funktion har prioriterats. Samtliga anläggningar som föreslås har dimensionerats och 

beräknats utifrån lokala väderförhållanden och förväntat föroreningsinnehåll enligt framtagna 

schablonvärden.   

 

De två dagvattendammar som föreslås för området har rekommenderats de yt- och volymmått som 

krävs dels för att suspenderat material ska kunna renas effektivt och dels för att kunna hantera och 

motta den vattenmängd som avrinner vid ett 10-årsregn med 10 minuter varaktighet. 

Schablonvärdet för halt av suspenderat material i dagvatten från parkeringsytor (300 mg/l) har satts i 

förhållande till riktvärdesförslaget vid dagvattenutsläpp (100 mg/l). Det innebär en reduktion från 

300 mg/l ner till 100 mg/l. Följande formel har använts för beräkning av ytbehov (DeBusk, T.A., & 

DeBusk W.F., 2001):  

 

A = (0,0365 ∙ Q/k)ln((Ci-C*)/(Ce-C*)) 

 

A = Arean 

Q = m3/dygn 

k = Konstantvärde vid 20 °C för suspenderat material = 1000 m/år 

Ci = Föroreningshalt vid inflöde = 300 mg/l 

C*= Bakgrundskoncentration i damm = 5,1 + 0,16Ci = 5,1 + 0,16 ∙ 300 mg/l = 53,1 mg/l 

Ce= Föroreningshalt, utsläpp = 100 mg/l 



29 
 

 

Nyckelord: Ekologisk dagvattenhantering, dagvatteninfiltration, dagvattenavledning, recipient, 

avrinningsyta.  

4.3 Lösningsförslag 

Med föregående litteraturstudie som grund har ett lösningsförslag på hur ekologisk dagvatten-

hantering kan införas på ett exempelområde i Halmstad kommun framtagits. Exempelområdet som 

använts är parkeringsytan vid Eurostop köpcentrum. Detta har valts eftersom en ombyggnation av 

området är aktuell och därmed finns det en möjlighet att påverka den planerade dagvatten-

hantering. I gällande planhandling framgår att ombyggnationen inte medför några större för-

ändringar för dagvattenhanteringen, utan denna kommer ske på liknande sätt som görs idag. Det 

innebär traditionell avledning av dagvattnet via en slam- och oljeavskiljare ut till recipienten Fylleån. 

Dagvatten som ansamlas på takytan leds direkt ut i Fylleån, utan att först passera olje- och 

slamavskiljaren (Samhällsbyggnadskontoret, Halmstad, 2013). Resultatet som presenteras nedan är 

ett lösningsförslag på hur ekologisk dagvatten-hantering hade kunnat införas på området i stället för 

den planerade metoden.    

 

I lösningsförslaget har hänsyn tagits till avrinningsytor, lokal nederbörd, föroreningsbelastning och 

tillämplighet av de olika hanteringsmetoderna. För dammarna har inga beräkningar gjorts för bas-

flöde eller konstant vattenvolym, detta eftersom studien då blivit betydligt mer omfattande och 

tidskrävande.  

4.4 Avrinning och föroreningsinnehåll 

För att beräkna avrinnande volym vatten används avrinningskoefficienter för respektive område, 

värden som baseras på vilken typ av yta som är aktuell. Med denna koefficient uppges vilken av-

rinnande effekt ett underlag eller material har. En hög koefficient innebär alltså kraftig avrinning, 

värde 1 representerar en avrinning på 100 % av vattenmängden. Aktuell koefficient för parkerings-

platser är 0,85 (Alm et a. 2010) och för takytor 0,9 (Svensson & Tegelberg, 2013).  

 

För att beräkna föroreningsinnehåll i dagvattnet som uppstår har framtagna schablonhalter för 

parkeringsplatser använts. Dessa värden anges i tabell 7 (se nedan) och uppges som standardvärde 

och maxvärde. Enligt Alm et al. (2010), som varit delaktiga vid framtagandet, bör värdena anpassas 

efter platsspecifika förhållanden. Standardvärdet representerar därför ”normalfallet” och maxvärdet 

ska tillämpas vid områden som kan antas vara mer föroreningsbelastade. Det finns dock ingen tydlig 

definition eller några riktlinjer för vad som räknas till mer föroreningsbelastat. På grund av den 
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förväntade kundintensiteten vid området görs bedömningen att det blir en hårdare belastning än vid 

normalfallet, och därför har maxvärden tillämpats i detta förslag. Standardvärdena redovisas i jäm-

förande syfte. Även schablonhalter för takytor har angivits, eftersom lösningsförslaget även be-

handlar taket på handelsbyggnaden.  

 

I tabellerna över schablonhalter har även ett generellt riktvärdesförslag för dagvatten från 

verksamhetsutövare angetts. Riktvärdet är oberoende av varifrån dagvattnet kommer och är tänkt 

att gälla vid alla utsläpp till recipient. Området som lösningsförslaget avser är detaljplanelagt. Det 

innebär (med hänvisning till miljöbalken kap.9 § 2, se förklaring i stycke 3.2.1) att dagvattnet inom 

området definieras som avloppsvatten. I Halmstad kommun är det Laholmbuktens VA (LBVA) som är 

huvudman för den allmänna va-anläggningen. De riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten som 

framtagits av LBVA gäller för avloppsvatten som leds till reningsverket (Laholmsbuktens VA, 2011). 

Därför kommer vidare lösningförslag i stället grundas på riktvärdesförslagen eftersom dessa gäller vid 

utsläpp till recipient. 

 

Riktvärdesförslagen har upprättats av en riktvärdesgrupp i Stockholms län genom långvariga 

provtagningar och undersökningar av föroreningsinnehåll i dagvatten från olika områden. Värdet rep-

resenterar årsmedelhalt av vad som kan förväntas förekomma i dagvattnet och överstigna riktvärden 

är menat som en indikation på när rening bör ske. Schablonvärden som är markerade med fetstil 

visar när halten överstiger riktvärdesförslaget. 

Tabell 7: Schablonvärden för föroreningsinnehåll i dagvatten på parkeringsytor (Alm et al. 2010) och takytor (Svenskt 
Vatten, 2007). Riktvärdesförslag för dagvattenutsläpp (Alm et al. 2009). Fetmarkerade schablonvärden visar överstiget 
riktvärdesförslag.  

 Enhet Standardvärde 
parkering 

Maxvärde 
parkering 

Takytor Riktvärdesförslag 
 

Kväve, N mg/l 1,1 1,5 2 3,5 
Fosfor, P mg/l 0,10 0,16 0,026 0,25 
Bly, P μg/l 30 50 2 15 
Koppar, Cu μg/l 40 50 10 40 
Zink, Zn μg/l 140 230 33 150 
Kadmium, Cd μg/l 0,45 1,0 0,08 0,5 
Krom, Cr μg/l 15 20 0,17 25 
Nickel, Ni μg/l 4 7 0,4 30 
Kvicksilver, Hg μg/l 0,05 0,2 0,01 0,1 
Susp. Material mg/l 140 300 10 100 
Olja mg/l 0,8 1,1 0 1 
Benzon(a)pyren, BaP μg/l 0,06 0,08 0,01 0,1* 
PAH μg/l 1,7 2,1 1,9 Saknas* 

* PAH är ett samlingsbegrepp för flertalet ämnen. Ett samlat riktvärde för PAH saknas därför eftersom ett sådant värde inte 

anses relevant och möjligt att bedöma. Enligt Riktvärdesgruppen (Alm et al.) representerar BaP istället riktvärde för varje 
enskilt PAH-ämne.  
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Figur 5: Årsnederbörd i Halmstad 2002-2012 (SMHI 2012) 

Som tabellen påvisar överstiger schablonvärdena gällande dagvatten från parkeringsytor i många fall 

riktvärdesförslagen.  

4.5 Nederbörd i Halmstad 

Eftersom dagvatten är benämningen på avrinnande regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor är 

mängden nederbörd en avgörande faktor för hur dagvattenhanteringen ska utformas på olika 

platser. Nederbördsmängd anges i millimeter och motsvarar skikt av nederbörd på en horisontell yta 

förutsatt att ingen avrinning, infiltration eller avdunstning sker. Mängden 1 mm motsvarar så 1 liter 

nederbörd/kvadratmeter yta (SMHI, 2012). I Sverige varierar medelnederbörden på olika geografiska 

platser mellan 400 och 1200 mm/år (Lönngren, 2001). 

 
Med mätvärden som hämtats från SMHI har 

figur 5 skapats för att redovisa 

årsnederbörden i Halmstad år 2002-2012 

(SMHI, 2013). Utifrån dessa värden har 

sedan ett årligt medelvärde för nederbörd 

kunnat uppskattas. Årsmedelvärdet är enligt 

denna statistik 908 mm/år för Halmstad 

kommun.  

 

4.6 Exempelområde, Eurostop köpcentrum 

Eurostop köpcentrum är beläget vid södra avfarten från E6, ca 4 kilometer sydost om Halmstad 

centrum. Hela området omfattar ca 14,5 ha, varav 5,5 ha utgörs av ett köpcentrum och hotell. 

Handelsytan uppgår i dagsläget till 3,4 ha. En ansökan har lämnats in till kommunen om att utöka 

handelsytan med drygt 2,1 ha, vilket motsvarar en ytökning med 60 %. Färdigställande av ut-

byggnationen är planerat till julhandeln 2015 (Samhällsbyggnadskontoret, Halmstad, 2013).  

 

Med ett ökat handelsutbud beräknas en ökad trafikalstring med cirka 35 % (Norconsult, 2013). 1584 

parkeringsplatser är planerade, med en area på 12,5 m2/st. Hur stor hela parkeringsytan blir totalt 

(inklusive vägar och grönområden) finns inte beräknat. För lösningsförslaget har en grov 

uppskattning av parkeringsyta och vägar gjorts till ca 4,7 ha. Lastgården på baksidan av köpcentrat 

uppskattas till ca 0,3 ha.  Den sammanlagda hårdgjorda ytan blir då 5 ha (omgivande grönområden 

har exkluderats). Takytan motsvarar efter utbyggnad 7,6 ha.  
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Dagvatten som uppstår på de hårdgjorda ytorna avleds idag via en olje- och slamavskiljare ut i 

Fylleån. Denna lösning kommer bestå med utbyggnaden då bedömningen görs att avskiljaren är 

dimensionerad för att klara av en hårdare belastning än vad dagsläget ger upphov till. Dagvatten från 

takytor leds direkt till Fylleån, utan att genomgå någon rening.  

 

En VA-utredning för utbyggnaden har genomförts som en följd av krav från kommunen att 

dagvattenutflödet inte får öka jämfört med dagsläget. Utflödet bedöms eventuellt öka något 

eftersom takytor har en något högre avrinningskoefficient än parkeringsytor (0,9 jämfört med 0,85).  

I utredningen föreslås därför att nya byggnader kopplas till ett underjordiskt utjämningsmagasin för 

att undvika stora flödesvariationer. I övrigt kommer dagvattenhanteringen inte att förändras 

(Norconsult, 2013).  

4.6.1 Fylleån som recipient 

Fylleån är en av Hallands mest värdefulla vattendrag och i ån förekommer unika bestånd av lax och 

havsöring (Vattenmyndigheterna, 2010). Ån är klassificerat som ett av Hallands 126 Natura 2000-

områden. Natura 2000 är ett nätverk som skapats i EU för att skydda djur, växter och deras livs-

miljöer. Nätverket utgår från EU:s fågel- och habitatdirektiv och alla medlemsländer har själva fått 

välja ut vilka arter och områden de vill skydda. Varje Natura 2000-område ska ha en bevarandeplan 

där området och dess berörda arter beskrivs. Denna plan ska fungera som hjälp för det fortsatta 

arbetet att bevara naturvärdena i området. 

 

Under 1950-, 60- och 70-talet var Fylleåns avrinningsområde hårt drabbat av försurning och under 

denna period var laxstammen nära att utrotas. Ån har dessutom en mycket artrik bottenfauna där 

flertalet rödlistade och försurningskänsliga arter lever (Svensson, 2005).  Avrinningsområdet kring 

skogs- och mellanbygden är fortfarande påverkat av försurning. Nästan hela Fylleån har en måttlig 

eller dålig motståndskraft mot försurning och för att motverka detta krävs omfattande kalkning 

(Vattenmyndigheten, 2010).  Det största hotet för Fylleåns nedre delar är övergödning och fysisk 

förändring. I dagsläget sker inga allvarliga industriella utsläpp. 

 

Vad det gäller vattendirektivets miljökvalitetsnormer uppnår Fylleån i dagsläget god status, både 

kemisk och ekologisk. Bedömningen är att den kemiska statusen i ån inte påverkas av miljögifter och 

att Fylleån överlag inte kommer drabbas av några negativa effekter till följd av Eurostops utbyggnad.  
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4.6.2 Lämpliga hanteringsmetoder 
 
Som ekologisk lösning för omhändertagande av dagvattnet på Eurostop efter utbyggnation föreslås 

svackdiken, genomsläpplig asfalt, gröna tak och två dagvattendammar. Vid dimensionering av de 

olika metoderna har statistik gällande flöden för regnintensitet med olika återkomsttider och var-

aktighet tillämpats. Dimensioneringarna har i huvudsak gjorts för två olika flöden: 2-årsregn med 10 

minuters varaktighet och 10-årsregn med 10 minuters varaktighet. Flödesinstensiteten blir för 2-

årsregn 150 l/s ∙ ha och 250 l/s ∙ ha för 10-årsregn, baserat på mätningar som gjorts i Halmstad 1992-

2004. Den intensitets-varaktighetskurva som dessa värden hämtats från presenteras i Bilaga 1. 

Samtliga beräkningar för dagvattenmängd och anläggningarnas dimensioneringar kan återses i Bilaga 

2.  

 

För att uppnå en tillfredsställande rening dimensioneras dammarnas ytbehov efter vad som krävs för 

rening av suspenderat material. Detta eftersom metaller, fosfor och övriga miljöfarliga substanser 

lätt binder till partiklar (Alm et al. 2009). Genom att ha den uppehållstid och yta som behövs för att 

suspenderat material ska hinna sedimentera kan också övriga ämnen därigenom förväntas re-

duceras. Schablonvärde för suspenderat material är 300 mg/l och riktvärdet för suspenderat material 

i dagvatten vid utsläpp till recipient bör inte överstiga 100 mg/l (se tabell 3). En reduktion av 

suspenderat material i dagvattendammarna bör alltså ske med cirka 66 %.  

 

Att dammar föreslås istället för våtmarker grundas på funktion och avskiljningsförmåga. Som 

studerade undersökningar har visat se stycke 4.1.2 och 4.1.3 har dagvattendammar överlag en högre 

förmåga att avskilja metaller än våtmarker. En våtmark reducerar däremot mängden näringsämnen 

på ett mycket effektivt sätt. Utifrån schablonvärdena i tabell 7 tydliggörs dock att dagvatten från 

parkeringsytor inte innehåller halter av varken kväve eller fosfor som överstiger riktvärden för 

utsläpp. Därför prioriteras en god avskiljningsförmåga för metaller snarare än för näringsämnen. 

Vidare val att föreslå våta dammar istället för torra beror på den högre avskiljningsförmågan av 

suspenderat material i våta dammar. Övriga risker med torra dammar, som varierande funktion 

mellan årstiderna samt att luktolägenheter lätt uppkommer, bidrar även till att våta dammar här 

anses vara ett bättre alternativ.  

 

Området har delats in i tre parkeringsområden (A, B och C), lastgård och takyta, se figur 6. Hur de 

olika hanteringsmetoderna har placerats i förslaget redovisas i figur 7. 
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4.6.3 Område A 

Område A täcker drygt 2,3 ha och består i huvudsak av parkeringsplatser. Eftersom den hårdgjorda 

ytan är en relativt stor och sammanhängande är det här svårt att utnyttja de omgivande grönytorna 

för infiltration. Förslaget är i stället att anlägga en dagvattendamm med kapacitet att ta emot och 

rena dagvattnet som uppstår på området.  Dammen placeras i vid infarten i områdets övre del och 

ersätter därmed det grönområde som planeras enligt gällande skiss. Grönyta som finns att tillgå för 

dammanläggning uppgår till cirka 615 m2. 

 

Figur 6: Indelning av områden för lösningsförslaget 
(Rekonstruerad från Norconsult, 2013) 

Figur 7: Lösningsförslag för Eurostop köpcentrum 
(Rekonstruerad från Norconsult, 2013) 
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På området är sex stycken kundvagnsgarage planerade. Varje garage har en takyta på cirka 27 m2 och 

sammanlagd takyta blir därigenom 162 m2. Genom att anlägga gröna tak på dessa kan en volym-

reduktion av dagvatten ske med 0,7 m3 (av totalt 207 m3 för område A) vid ett 2-årsregn och med 

1,08 m3 vid ett 10-årsregn (av totalt 331 m3 för område A). Båda flödena är satta utifrån en 

varaktighet på 10 minuter.  

 

Den vägsträcka som löper mellan område A och område B har 

inte medtagits i lösningsförslaget. En möjlighet kan vara att 

genom ledningar eller väglutningar föra dagvatten härifrån till 

en av de föreslagna dagvattendammarna, alternativt till diket 

för område B (dock inte medtaget vid dimensionering av dike 

eller damm). Vägen som sträcker sig mellan område A och C 

kantas av gröna stråk. Genom en lutning av vägbanan mot 

grönytan skapas en naturlig dagvattenhantering via infiltration, 

förutsatt att inga kantstenar placeras längs vägkanten och 

hindrar vattenflöde över gränsen, så som figur 8 påvisar. 

 

4.6.4 Område B och C 

Parkeringsytan på område B uppgår till cirka 1,3 ha och på område C till ca 1,2 ha. Hanterings-

metoderna som föreslås på de båda områdena är svackdiken för mindre dagvattenflöden och en 

gemensam dagvattendamm för större flöden. För de sammanlagt sex kundvagnsgarage som finns 

placerade på områdena finns möjlighet till anläggande av grönt tak, på identiskt vis som på område 

A. Båda områdena kantas av gröna stråk där träd planeras enligt planskissen. Som ekologisk 

dagvattenhantering rekommenderas att utnyttja dessa grönytor till två svackdiken, ett dike för 

vardera område. Genom att luta hela parkeringsytorna ner mot dikena skapas en naturlig 

rinnriktning för dagvattnet som sedan kan infiltreras i dikena.  

För att anläggningen ska vara funktionsduglig krävs en lutande konstruktion av diket och att inga 

upphöjda kanter eller kantstenar hindrar vattnet att övergå från den hårdgjorda ytan ner till diket (se 

figur 8). Svackdiken dimensioneras överlag för att kunna generera en låg vattenhastighet vid mindre 

flöden och för att kunna transportera bort vatten vid högre flöden (Larm, T., 2000). 

Dimensioneringarna på område B och C har därför gjorts för 2-årsflöde med 10 minuters varaktighet. 

Vid större flöden kommer vattnet inte kunna infiltreras utan leds istället vidare till en komp-

letterande dagvattendamm. Säker vattenhastighet i ett svackdike är enligt Larm (2000) max 0,3 m/s 

och släntlutningen bör vara 1:5-1:15. 

Figur 8: Kantstenar mellan parkering och 
grönyta vid Eurostop 
Fotograf: Linn Eriksson 
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Flödet till diket för område B blir vid ett 2-årsregn 0,17 m3/ha ∙ s. För att bemöta de rekom-

mendationer som gäller för vattenhastighet och släntlutning blir dikets konstruktion enligt figur 9. 

Med denna dimensionering uppnås en vattenhastighet på 0,27 m/s och släntlutning 1:5.  

Område C är något mindre till ytan än område B. Som lösning föreslås att dimensioneringen för 

svackdiket på område B, även ska gälla för område C. Konstruktionen ger således en vattenhastighet i 

diket för område C på 0,24 m/s.  

    

4.6.5 Takyta 

Byggnadsarean för Eurostop köpcentrum efter utbyggnation uppgår till drygt 7,1 ha. Takytor har en 

något högre avrinningskoefficient än parkeringsytor och beräknas till 0,9. Det ger en sammanlagd 

årlig dagvattenavrinning från Eurostoptaket på ca 58 ∙ 106 liter, utifrån årsmedelnederbörd i 

Halmstad på 908 mm (se stycke 4.2). Genom att anlägga ett grönt tak på hela ytan reduceras 

vattenmängden upp till 50 % på grund av växtlighetens upptag av vattnet och transpiration (Stahre, 

2004). Återstående årlig vattenmängd blir då cirka 29 ∙ 106 liter. Förslaget gäller anläggande av exten-

sivt grönt tak, eftersom denna metod inte kräver något omfattande underhållsarbete (FLL, 2002). 

Med hänvisning till redovisade schablonvärden för föroreningsinnehåll i dagvatten från takytor finns 

det inget behov av omfattande rening. Åtgärden med grönt tak är därför menat som flödesutjämning 

och flödesreduktion, vilket också är gröna taks huvudsakliga funktion.  

 

Det dagvatten som kvarstår efter upptag av det gröna taket leds till damm 2 innan utsläpp till 

recipient. På så sätt skapas ett visst basflöde till dammen även vid mindre nederbördsmängder än vid 

de tillfällen dagvatten från dikena tillförs.  Dammens yt- och volymkapacitet gör det möjligt att 

flödesutjämna och rena dagvatten från takytan upp till flöden som motsvarar ett 10-årsregn.  

4.6.6 Lastgård 

Lastgården som är belägen på köpcentrumets baksida har en area på ca 0,3 ha. Ytan ligger inte i 

anslutning till några av de övriga områdena och bör därför få ett eget lösningsförslag. Det finns inga 

Figur 9: Rekommenderad utformning av svackdike för område B och C, dimensionerat efter 2-årsregn med 
varaktighet 10 minuter 
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grönytor att ta i anspråk för infiltration, vilket innebär att dagvattnet antingen måste ledas bort eller 

omhändertas på den befintliga ytan. Som lösning föreslås därför anläggande av permeabel asfalt för 

behandling av dagvattnet. 

 

Permeabel asfalt kräver regelbunden skötsel, exempelvis genom vakuumsugning eller högtrycks-

spolning (se stycke 5.5.5). Eftersom lastgårdens yta är begränsad kan skötseln utföras med enkla 

medel och kräver inte någon omfattande arbetsinsats. 

 

Lastgården besöks främst av lastbilar och därför kan föroreningsbelastningen antas vara högre än för 

en personbilsparkering. På grund av detta har maxvärden för parkeringsplatser använts som 

schablonhalter.  Förväntad föroreningsreduktion som kan uppnås med införande av permeabel asfalt 

på lastgården presenteras i tabell 8 och har hämtats från resultatet av den franska studie som 

redovisades i stycke 3.5.5 (Le Cloirec et al. 2000) 

 

Värden som är markerade med fetstil i den högra kolumnen (föroreningshalt efter reduktion) visar 

att reduktionen av föroreningar genom permeabel asfalt sker ner till godkänd rekommenderad halt 

för dagvattenutsläpp.  

 
Tabell 8: Schablonvärden (Alm et al. 2010) och riktvärden (Alm et al. 2009) för föroreningsinnehåll i dagvatten, samt 
förväntad reduktion genom permeabel asfalt (Le Cloirec et al. 2000) 

 Enhet Schablonvärde Riktvärde för 
DV-utsläpp 

Reduktion perm. 
asfalt (%) 

Halt efter 
reduktion 

Ntot mg/l 1,5 3,5 43 0,85 
Susp. material mg/l 300 100 81 57 
Olja mg/l 1,1 1 92 0,09 
Pbtot µg/l 50 15 78 11 
Cutot µg/l 50 40 35 32.5 
Cdtot µg/l 0,5 0,5 69 0,15 
Zntot µg/l 150 150 66 51 

Resultatet visar att samtliga ämnen reduceras till godkänd halt genom anläggande av permeabel 

asfalt på lastgården. 
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4.6.7 Damm 1 

Dagvattenmängd som uppstår på område A vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet är 286 

m3 och dagvattendammen bör därför ha utrymmeskapacitet för en sådan volym som minimigräns.  

För rening av suspenderat material krävs en area på 170 m2, beräkningen framgår i bilaga 2. Genom 

att ha en elliptisk form på dammen med inlopp och utlopp vid vardera spets uppnås längst 

uppehållstid och således även bäst reningsförmåga. För att kunna uppnå en tillfredsställande rening 

av vattnet rekommenderas uppehållstiden till minst 24 timmar (Larm, 2000). Längd-

/breddförhållande bör inte understiga 2:1 (Persson, 2007). Arean för dammen uppgår till 173 m2 och 

volymen till 286 m3 om den vid sitt längsta mått är 22 m och vid sin bredaste punkt är 10 m (enligt 

figur 10). Djupet för dammen beräknas till 1,65 meter.  Med dessa måttenheter blir uppehållstiden i 

dammen drygt 24 timmar. 

4.6.8 Damm 2 

Svackdikena på område B och C är dimensionerade för flöden upp till 150 l/s x ha. Det innebär att 

dagvatten vid kraftigare flöden inte kommer kunna infiltreras, men dikena fyller ändå fortfarande en 

viktig funktion. Det vatten som vid kraftigare regn inte kan infiltreras leds i stället med hjälp av 

dikena till en dagvattendamm. Detta görs möjligt genom att ha en längdlutning i dikena som riktas 

mot dammen. Dammen finns belägen vid södra infarten till handelsområdet, mellan området B och 

C, och ska kunna omhänderta dagvatten från båda områdena samt takytan. 

 

Den sammanlagda ytan (B + C + takyta) är 7,1 ha och för att kunna omhänderta dagvattnet från 

samtliga anslutna områden vid ett 10-årsregn bör dammen ha en area på minst 460 m2 samt en 

volymkapacitet på 760 m3. Även här gäller samma längd-/breddförhållande som för damm 1 (2:1) 

och att uppehållstiden uppgår till minst 24 timmar. Dammens elliptiska form konstrueras med 

längsta sidan 38 m och bredaste punkten 16 m (se figur 11 på nästa sida). Total area blir då 477 m2 

och med ett djup på 1,6 m blir volymkapaciteten 763 m3. Uppehållstiden för dagvattnet vid 

regnflöden som motsvarar ett 10-årsregn blir med denna dimensionering drygt 24 timmar.  

Figur 10: Måttenheter för damm 1 
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4.6.9 Föroreningsreduktion i dammarna 

Dammarna är som tidigare nämnt dimensionerade enligt gällande formel för ytbehov för rening av 

suspenderat material. För att på ett annat sätt kontrollera reningseffekten av metaller och 

suspenderat material i dammarna kan en jämförelse göras mot den svenska studien av 

Ladbrodammen och Tibbledammen från 2010. Eftersom de båda dammarna uppvisade olika 

reningsgrad av vissa parametrar har ett genomsnittligt värde tagits fram, enligt tabell 9.  De värden 

som i den högra kolumnen (halt efter reduktion) är markerade med fet stil påvisar att förväntad 

reduktion i de föreslagna dammarna sker ner till godkänd halt för dagvattenutsläpp, vilket innefattar 

samtliga ämnen. 

Tabell 9: Redovisat resultat från studien av Ladbrodammen och Tibbledammen. Schablonvärde för föroreningsinnehåll i 
dagvatten från parkeringsytor (Alm et al. 2010) samt riktvärde för dagvattenutsläpp (Alm et al. 2009). Sammanställning 
av förväntad reduktion av metaller och suspenderat material i dammarna i lösningsförslaget.  

 Ladbro-
dammen 

(%) 

Tibble-
dammen 

(%) 

Genomsnittlig 
reduktion 

 (%) 

Schablon-
värde 

Riktvärde Halt efter 
reduktion 

Cr 17 40 29 15 μg/l 25 μg/l 11 μg/l 

Cu 56 56 56 50 μg/l 40 μg/l 22 μg/l 

Pb 72 82 77 50 μg/l 15 μg/l 12 μg/l 

Zn 63 60 62 150 μg/l 150 μg/l 57 μg/l 

Ni 50 44 47 7 μg/l 30 μg/l 4 μg/l 

Cd 43 80 62 0,45 μg/l 0,5 μg/l 0,17 μg/l 

Susp. 
material 

80 71 76 300 mg/l 100 mg/l 72 mg/l 

 

  

Figur 11: Måttenheter för damm 2. 
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5 Diskussion 

Under perioden 1961-1990 uppmättes årsnederbörden i Halmstad till 796 mm/år (Hernebring & 

Salomonsson, 2009). Medelvärdet för årsnederbörden har ökat med 100 mm/år under de senaste 25 

åren – ett resultat som kan kopplas till de globala klimatförändringarna (Jordbruksverket, 2013b).  

Med världsomfattande temperaturökningar följer mer nederbörd och medelvärdena för års-

nederbörd kommer med stor sannolikhet att fortsätta att förhöjas. Ökad nederbörd innebär en ökad 

mängd dagvatten, vilket i sin tur kommer leder till större behov av hanteringsanläggningar för såväl 

rening som för att undvika översvämningar (Freed et al. 2011). Dagvatten som problemområde 

kommer framöver därför antagligen att behöva prioriteras i större omfattning än vad som görs idag. 

Vid dagens ny-, om- eller utbyggnationer bör detta vara en aspekt att ta hänsyn till för att undvika 

krav och belastningar i ett senare skede (Frost et al. 2012). Ekologisk dagvattenhantering har på 

senare börjat tillämpas i allt större omfattning eftersom regnvatten då kan ses som en resurs snarare 

än ett problem (Gustafsson, 2012). 

 

Vi har i denna studie funnit att det finns många fördelar med ett ekologiskt system jämfört med 

traditionell avledning av dagvatten. Genom att anlägga ett ekologiskt dagvattensystem utnyttjas 

naturens egna processer på ett gynnsamt sätt och vattnets naturliga kretslopp kan efterliknas. 

Mängden dagvatten ut till recipienten minskar och således även mängden föroreningar. Ur en estet-

isk synvinkel ser vi många fördelar med ekologisk dagvattenhantering. På platser som domineras av 

hårdgjorda ytor främjar ekologisk dagvattenhantering den estetiska närmiljön och bidrar även till fler 

rekreationsplatser genom fler grönytor och vattenförekomster.  

 

Vidare gynnas både djur och växtlighet när fler grönområden och vattenförekomster ger möjlighet till 

nya habitat och en ökad biologisk mångfald (Lönngren, 2001). Eftersom ekologisk dagvattenhantering 

kräver stora ytor vill vi dock poängtera att denna lösning förmodligen inte är praktisk möjlig att 

genomföra överallt. I stadskärnan, där det mesta är hårdgjort, blir införande av ekologisk dagvatten-

hantering mer problematisk av den orsaken att den kräver omfattande ingrepp i befintlig bebyggelse. 

Vid införande av ekologisk dagvattenhantering måste platsspecifika förutsättningar beaktas eftersom 

varje plats är unik och således fodras olika anläggningar och lösningar (Lönngren, 20019). Traditionell 

dagvattenavledning kan därför anses vara en enklare lösning i områden med markförhållanden som 

är olämpliga för infiltration.  

 

På Eurostop handelsområde finns det ett befintligt, fungerande dagvattensystem med kapacitet för 

att klara av den ökade belastning som följer av en utbyggnad. Det kan därför vara svårt att motivera 



41 
 

införande av ekologisk dagvattenhantering på området eftersom det medför ”onödiga” kostnader. 

Beroende på val av anläggning kan ekologiska infiltrationssystem dock bli mer kostnadseffektiva än 

en traditionell VA-lösning eftersom dessa kräver omfattande arbete med ledningsdragning 

(Lönngren, 2001).  

 

Vi vill således vidmakthålla att en relativt enkel lösning kan uppnås genom att anlägga svackdiken och 

dammar enligt lösningsförslaget i sektion 4.3. Syftet med det gröna taket är endast är att reducera 

flödet och dagvattnet från takytorna innehåller inga höga halter av föroreningar. Denna aspekt kan 

användas som ett motargument för införande av ett grönt tak och om någon av de föreslagna 

lösningarna måste prioriteras bort bör det därför vara det gröna taket.  Den befintliga lösningen, där 

takvattnet förs direkt till Fylleån, skulle i så fall behållas utan större förändring.  Eftersom anläggning 

av permeabel asfalt på handelsområdets lastgård troligtvis innebär att befintlig asfalt måste brytas 

upp bör nyttan vägas upp mot den kostnad och arbetsbelastning som en sådan insats medför.  

 

Eftersom att Fylleån är ett Natura 2000-område och därmed har ett visst skyddsvärde bör dess 

funktion som recipient beaktas. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för ärendet (Eurostops 

utbyggnad) bedöms att Fylleåns kemiska status inte påverkas av miljögifter och att utbyggnationen 

inte kommer att medföra någon ytterligare belastning på Fylleån. Men vi vill också se på det ur ett 

bredare perspektiv och ifrågasätta denna bedömning. Är det försvarbart att grunda ett beslut 

gällande utsläpp av miljögifter på att upprätthålla en god kemisk status eller bör andra aspekter 

också vägas in? Oavsett om den kemiska statusen påverkas av miljögifter eller ej så är ju miljögifter i 

sig en miljöfara och bör således begränsas så långt som möjligt.  

 

Det ligger i tiden att arbeta för miljön och som samhället ser ut är det därför viktigt för företag att 

marknadsföra sin gröna profil. En ekologisk dagvattenhantering skulle minska mängden dagvatten 

som når recipienten Fylleån, vilket skulle innebära att Fylleåns kemiska status inte bara förblir 

oförändrad utan kanske även förbättras. Genom att införa ekologisk dagvattenhantering kan 

Eurostop köpcentrum profilera sig som ett framtidsföretag som tänker i hållbara termer och verkar 

för miljön. 

 

Eurostop köpcentrum har i dagsläget en fungerande dagvattenhantering genom en olje- och 

slamavskiljare. Oljeavskiljare kräver generellt sett regelbundet underhåll så att sediment och 

oljeföroreningar kan tas bort.  Vid underdimensionering eller haveri finns stora risker för att 

oljeavskiljningen upphör, vilket innebär att förorenat dagvatten transporteras vidare (Trafikverket, 

2010). Den befintliga olje- och slamavskiljaren på Eurostop köpcentrum beräknas kunna klara av en 
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ökad påfrestning och därför är inga ytterligare dagvattenanläggningar planerade. Vi tycker dock att 

det kan vara nödvändigt att understryka risken för att oljeavskiljaren går sönder, eftersom det i 

förlängningen innebär att orenat dagvatten når Fylleån. Ekologisk dagvattenhantering är inte 

beroende av några mekaniska funktioner, vilket troligtvis minskar risken för plötsliga haverier. Den 

bästa lösningen för köpcentrat skulle kunna vara en kombination av den befintliga oljeavskiljaren och 

ekologiska system. Den optimala framtidsbilden skulle således kunna inrymma en oljeavskiljare som 

sedan följs av exempelvis en våt damm som kan agera som reserv om oljeavskiljaren slutar fungera 

eller blir överbelastad.   

 

Dagvatten är en exponeringskälla och kan sprida föroreningar långa sträckor. Genom en lämplig dag-

vattenhantering kan spridningsrisken minskas och därmed minskas även exponeringsrisken. Vi tror 

att dagvattenfrågor skulle kunna få ökad uppmärksamhet och prioritering ifall miljökvalitetsmålen på 

ett tydligare sätt hade belyst begreppet. I dagsläget finns det många miljökvalitetsmål som kan 

kopplas till dagvatten. Denna koppling är dock ofta otydlig och kräver att åskådaren själv förstår att 

dagvatten innefattas, vilket gör att den egna tolkningen blir avgörande.  

 

Vi har i denna studie valt ut två dagvattenrelaterade miljömål som kan vara särskilt intressanta att 

studera: Giftfri miljö och God bebyggd miljö. För att uppnå en Giftfri miljö krävs exempelvis att: 

 

”Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för 

människor eller den biologiska mångfalden” 

 

Vår tolkning av ovanstående citat är att förorenat dagvatten här kan ses som en av exponerings-

källorna för kemiska ämnen. Vad det gäller Hallands län kommer målet inte kunna uppfyllas innan år 

2020. De satsningar som länet i nuläget gör handlar främst om inventering av förorenade områden, 

användning av bekämpningsmedel och särskilt farliga ämnen.  Enligt länsstyrelsen krävs fler åtgärder 

och mer effektiva styrmedel för att i framtiden kunna uppnå målet (Naturvårdsverket, 2013). Genom 

att använda anpassade dagvattenanläggningar som effektivt kan rena dagvattnet från dessa kemiska 

ämnen gynnas därför människors hälsa och möjligheten till en biologisk mångfald. 

 

Som namnet antyder, syftar målet God bebyggd miljö på att samhället ska bebyggas på ett sätt som 

främjar en god och hälsosam livssituation och medverkar till en positiv utveckling av miljöför-

hållandena. Vi vill här belysa ytterligare delmål som potentiellt relevanta för dagvattenhanterings-

frågor (Boverket, 2013), nämligen att: 
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 ”En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, 

anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 

bebyggelse” 

 

”Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 

Trevnad ” 

 

Enligt Naturvårdsverket (2013) är det inte möjligt att uppnå målet God bebyggd miljö innan år 2020 i 

Halland och även här saknas tydlig styrning och lagstiftning som krävs för att arbetet ska kunna 

fortgå. Eftersom dagvattenproblematik i många fall uppstår som en följd av nyexploaterade områden 

med många hårdgjorda ytor tror vi att genomtänkta ekologiska dagvattenlösningar skulle kunna 

bidra till att målet uppnås. Ekologiska dagvattenlösningar skapar dessutom platser som ger skönhets-

upplevelser och trevnad, vilket också är ett viktigt delmål under God bebyggd miljö.  

 

Det finns inga uppsatta gränsvärdeskrav för utsläpp av dagvatten utan de riktvärden som beskrevs i 

sektion 4.1 är endast förslag. Om dessa riktvärden istället var fastställda tror vi att det skulle kunna 

sättas högre krav på verksamhetsutövaren att kontrollera innehållet i dagvattenutsläppet. Detta 

skulle i förlängningen kunna innebära en tydligare och hårdare reglering av dagvattenutsläpp. 

5.1.1 Osäkerheter 

Vi har i denna studie uppmärksammat att olika källor i några fall lämnar skilda uppgifter gällande 

tillämpning av ekologisk dagvattenhantering. Larm (2000) hävdar till exempel att infiltrations-

lösningar inte är lämpliga vid kraftigt förorenande områden men har sedan själv föreslagit svackdiken 

i dagvattenutredningar för parkeringsytor (Persson et al. 2010). I många av de övriga dagvatten-

utredningar som varit underlag för vårt lösningsförlag används olika typer av infiltration för 

parkeringsytor eller vägar, och utifrån denna bakgrund är vår tolkning att svackdiken är tillämpnings-

bara även på vårt exempelområde. 

 

Att enskilt utgå från regnintensitet och avrinningskoefficienter ger ingen fullständig bild av möjlighet 

till införande av ekologisk dagvattenhantering. De dimensionerade anläggningarna i detta lösnings-

förslag är endast baserade på vilken volymkapacitet och vilket ytbehov som behövs.  Eftersom det 

inte tagits hänsyn till markförhållanden på området eller ekonomiska aspekter kan lösningarna i 

verkligheten anses vara ogenomförbara. Detta lösningsförslag grundas dessutom på lokala 

nederbördsförhållanden, specifika för Halland och Halmstad. Schablonhalterna för 

föroreningsinnehåll i dagvatten från parkeringsytor är dock mer allmänna och gäller lika på alla 
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platser. Det gör att detta lösningförslag med stor sannolikhet varit möjligt att tillämpa på liknande 

verksamheter och platser, med utgångspunkt att anläggningarna ska klara av en viss reningsgrad. 

Däremot hade dimensioneringarna behövts göras annorlunda och anpassas efter dagvattenflödet 

som följer av den geografiska platsens typiska nederbördsmängd. Eftersom det på exempelområdet 

redan finns ett befintligt, fungerande ledningssystem för dagvatten har vårt lösningsförslag fokuserat 

på relativt ”enkla” lösningar som inte kräver några omfattande markingrepp. Vid nybyggnationer kan 

resonemanget göras annorlunda och möjlighet att införa exempelvis perkolationsmagasin under 

markytan kan vara ett mer aktuellt alternativ. 

 
Vi har inte hittat några uppgifter som intygar att ekologiska lösningar kan ersätta krav på 

oljeavskiljare vid parkeringsplatser. Genom att studera tidigare dagvattenutredningar på liknande 

platser har vi dock kunnat konstatera att infiltrationsytor i många fall anläggs som enskilda lösningar, 

utan anslutning till oljeavskiljare. Vårt lösningsförslag innefattar därför ingen sådan mekanisk 

anläggning.  

6 Slutsats  

Dagvatten från trafikerade ytor innehåller ofta höga halter av föroreningar som i många fall över-

stiger de föreslagna gränsvärdena. Traditionell dagvattenhantering i kombination med en oljeav-

skiljare renar dagvattnet men reducerar inte utflödet. Ekologisk dagvattenhantering renar dagvattnet 

där det faller via infiltration, perkolation och fördröjning. 

 

Det finns många typer av ekologiska dagvattenanläggningar med olika tillämpningsområden och det 

är därför viktigt att beakta platsspecifika förutsättningar innan införandet. Utifrån vår studie anser vi 

att det är möjligt att införa ekologiska dagvattenanläggningar på handelsområdet Eurostop. Vårt 

förslag är att utnyttja omkringliggande grönområden för infiltration och anlägga dammar för flödes-

utjämning och föroreningsavskiljning. Vidare anser vi att byggnaden och kundvagnsgaragen på 

Eurostop bör utrustas med extensiva gröna tak eftersom dagvattenutflödet då kan minskas. Samtliga 

lösningsförslag i denna studie går att utföra som enskilda metoder. Om något av alternativen ska 

prioriteras högre än övriga anser vi det lämpligast att utnyttja de planerade grönområdena för 

infiltration. Detta eftersom lösningen inte hindrar byggnationen enligt gällande planskiss, förutom 

reglering av parkeringsytornas lutning samt att inga kantstenar vid övergången mellan parkering och 

grönyta bör placeras. 

 

Ekologisk dagvattenhantering på parkeringsytor kan bidra till att miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och 
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God bebyggd miljö uppnås. Genom infiltrationsanläggningar och dagvattendammar avskiljs miljöför-

orenande ämnen som enligt målet Giftfri miljö begränsas eller i bästa fall avlägsnas från naturen. 

Ekologiska dagvattenanläggningar kan dessutom antas medföra ett mer levande intryck på stora 

parkeringsytor, vilket gynnar strävan efter en God bebyggd miljö.    
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Bilaga 1: Intensitets-varaktighetskurva för nederbörd i Halmstad 
1992-2004 

  

Figur 12: Intensitets-varaktighetskurva för nederbörd i Halmstad 1992-2004. Tvärgående linje påvisar 
blockregnsvaraktighet, 10 minuter. Punkter markerar intensiteten för 2-årsregn respektive 10-
årsregn vid aktuell varaktighet. Källa: Svenskt vatten, 2007 
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Bilaga 2: Beräkningar 
 
Parkeringsarea Eurostop 
 

Hela områdets area har kunnat uppskattas med hjälp av information gällande arean på en 
parkeringsplats. Enligt uppgifter kommer varje parkeringsplats bli 5 meter lång och 2,5 meter bred, 
vilket genererar en total area på 12,5 m2/parkeringsplats.  
 
Område A: 2,3 ha 
Område B: 1,3 ha 
Område C: 1,2 ha 
Lastgård:0,3 ha 
Takyta: 7,1 ha 
 
För samtliga beräkningar gäller: 
Q = flödet (m3/s) 
A = area (m2) 
Fi   Avrinningskoefficient för respektive markområde 
V = Volym (m3) 
tn = Uppehållstid (>24 timmar) 
 
2-årsregn   150 l/s ∙ ha (se bilaga 1) 
10-årsregn   240 l/s ∙ ha (se bilaga 1) 
 
ν = Vattenhastighet (m/s)= Q/A 
ν för svackdiken får inte överstiga 0,3 m/s 
 
För beräkning av ytbehov i dammarna har värden för rening/sedimentering av suspenderat material 
använts. Schablonvärden för halt av suspenderat material i dagvatten från parkeringsytor (300 mg/l) 
har satts i förhållande till riktvärdesförslag vid dagvattenutsläpp (100 mg/l). Det innebär en reduktion 
från 300 mg/l ner till 100 mg/l. Följande formel har använts för beräkning av ytbehov (DeBusk, T.A., 
& DeBusk W.F., 2001):  
 
A = (0,0365 ∙ Q/k)ln((Ci-C*)/(Ce-C*)) 
 
A = Arean 
Q = m3/dygn 
k = Konstantvärde vid 20 °C för SS = 1000 m/år 
Ci = Föroreningshalt vid inflöde = 300 mg/l 
C*= Bakgrundskoncentration i damm = 5,1 + 0,16Ci = 5,1 + 0,16 ∙ 300 mg/l = 53,1 mg/l 
Ce= Föroreningshalt, utsläpp = 100 mg/l 
 
Vid beräkningar på områden med kundvagnsgarage har inte hänsyn tagits till den reduktion av flöde 
som sker genom anläggande av gröna tak. Detta eftersom flödesreduktionen ger relativt liten skillnad 
(0,7 m3 reduktion vid ett 2-årsregn och 1,04 m3 reduktion vid ett 10-årsregn) och därför inte anses 
påverka dimensioneringarna. 
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1. Dimensionering för dike på område B 
 
Dimensionerat för ett 2-årsregn med varaktighet 10 minuter 
 
Q2 = 150 l/s ∙ ha 
A = 1,3 ha  
Fi = 0,85 
Q = Q2 ∙ A ∙ Fi = 150 l/s∙ha ∙ 1,3 ha ∙ 0,85 = 166 l/s 
Q = 166 l/s = 166 dm3 = 0,17 m3/s 
 
Dike: 
Bottenbredd= 0,6 m 
Total längd= 3,5 m 
(Längd över släntlutning = 1,5 m) 
Djup = 0,3 m 
 
Amitt = Bottenbredd x djup = 0,6 x 0,3 = 0,18 
Asläntlutning = Atriangel ∙ 2 sidor 
Asläntlutning = 1,5 m ∙ 0,3 m ∙ 2 sidor = 0, 45m2  
     2 
Adike= 0,18 m2 + 0,45 m2  = 0,63 m2 
 
ν = 0,17 m3 per sek / 0,63 m2 = 0,27 m/s  
 Uppfyller säker vattenhastighet (max 0,3 m/s) 
 

2. Dimensionering för dike på område C 
 
Dimensionerat för ett 2-årsregn med varaktighet 10 minuter 
 
Q2 = 150 l/s ∙ ha 
A = 1,2 ha 
Fi = 0,85 
Q = Q2 ∙ A ∙ Fi = 150 l/s∙ha ∙ 1,2 ha ∙ 0,85 = 153 l/s 
Q = 153 l/s = 153 dm3 = 0,15 m3/s 
 
Dike: 
Bottenbredd= 0,6 m 
Total längd= 3,5 m 
(Längd över släntlutning = 1,5 m) 
Djup = 0,3 m 
 
Amitt = Bottenbredd x djup = 0,6 ∙ 0,3 = 0,18 
Asläntlutning = Atriangel ∙ 2 sidor 
Asläntlutning = 1,5 m ∙ 0,3 m ∙ 2 = 0, 45m2  
     2 
Adike= 0,18 m2 +0,45 m2  = 0,63 m2 
 
ν = 0,15 m3/s ∙ 0,63 m2 = 0,24 m/s  
 Uppfyller säker vattenhastighet (max 0,3 m/s) 
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3. Dimensionering damm 1: 
 
Dimensionerat för ett 10-åresregn med varaktighet 10 minuter  
 
Volymbehov 
Q10 = (240 l/s ∙ ha) ∙ 2,3 ha = 552 l/s 
V = 552 l/s ∙ 60 sek ∙ 10 = 331 m3 

Fi = 0,85 
V = 331 m3 ∙ 0,85 = 281 m3 
 
Ytbehov för rening av suspenderat material 
A = (0,0365∙Q/k)ln((Ci-C*)/(Ce-C*)) 
 
Q = 281 m3/dag 
k = 1000  
Ci = 300 mg/l  
C* = 5,1 + 0,16 ∙ 300 mg/l = 53,1 
Ce = 100 mg/ l  
 
A = (0,0365 ∙ 281/1000)ln((300-53,1)/(100-53,1)) = 0,017 ha 
A = 0,017 ha = 170 m2 
 
Area damm 1 
Aellips= π ∙a ∙ b 
a = Längden/2 
b = Bredden /2 
 
a = 22 m / 2 = 11 m 
b = 10 m / 2 = 5 m 
 
A = π ∙ 11 m ∙ 5 m = 173 m2  

 Uppfyller behovet av 170 m2 
 

Volym damm 1 
Djup = 1,6 m 
V = 173 m2 ∙ 1,65 m = 286 m3 

 Uppfyller behovet av 281 m3 
 
Uppehållstid i damm 1 
V = 301 m3 

Q/dygn = 270 m3 
tn = 286 m3/281 m3 per dygn = 1 dygn = 24 timmar 
 Uppfyller behovet av minst 24 timmar 
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4. Dimensionering damm 2 
 
Dimensionerat för ett 10-åresregn med varaktighet 10 minuter 
 
För område B+C: 
Volymbehov 
Q10 = (240 l/s ha) ∙ 2,45 ha = 588 l/s 
V = 588 l/s ∙ 60 sek ∙ 10 = 353 m3 

Fi = 0,85 
V = 353 m3 ∙ 0,85 = 300 m3 

 

Ytbehov för rening av suspenderat material 
A = (0,0365 ∙ Q/K)ln((Ci-C*)/(Ce-C*)) 
 
Q = 300 m3/dag 
k = 1000 m/år 
Ci = 300 mg/l  
C* = 5,1 +  0,16 ∙ 300 mg/l = 53,1 mg/l 
Ce = 100 mg/ l  
 
A = (0,0365 ∙ 300/1000)ln((300-53,1)/(100-53,1))  
 
A = 0,018 ha = 180 m2 
 
För takytan: 
Volymbehov 
Q10 = 240 l/s ha ∙ 7,1 ha = 1704 l/s 
V = 1704 l/s ∙ 60 sek ∙ 10 = 1022 m3 

Fi = 0,9 
V = 1022 m3 ∙ 0,9 = 920 m3 

 

Reduktion med grönt tak, 50 % 
920 m3 ∙ 0,5 = 460 m3  
 
Ytbehov för rening av suspenderat material 
A = (0,0365∙Q/K)ln((Ci-C*)/(Ce-C*)) 
 
Q = 460 m3/dag 
k = 1000  
Ci = 300 mg/l C* = 5,1 + 0,16 ∙ 300 mg/l = 53,1 
Ce = 100 mg/ l  
 
A = (0,0365 ∙ 460/1000)ln((300-53,1)/(100-53,1))  
A = 0,028 ha = 280 m2 

 

Volymbehov för område B + C + tak 
300 m3/dygn + 460 m3/dygn = 760 m3/dygn 
 

Ytbehov för rening av suspenderat material, område B + C + tak 
180 m2 + 280 m2 = 460 m2 
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Area damm 2 
Aellips= π ∙ a ∙ b 
a = Längden/2 
b = Bredden /2 
 
a = 38 m/2 = 19 m 
b = 16 m/2 = 8 m 
 
A = π ∙ 19 m ∙ 8 m = 477 m2  

 Klarar behovet av 460 m2 
 
Volym damm 2 
Djup = 1,7 m 
V = 477 m2 ∙ 1,6 m = 763 m3 

 Klarar behovet av 760 m3 
 
Uppehållstid i damm 2 
V = 710 m3 

Q/dygn = 684 
tn = 763 m3/760 m3 per dygn = 1 dygn = 24 timmar 

 

5. Reduktion genom anläggande av grönt tak på kundvagnsgarage  

2-årsregn 
A = 162 m2 
Q2 =(150 l/s ∙ ha) ∙ 0,0162 ha = 2,43 l/s 
V = 2,43 l/s ∙ 60 s ∙ 10 = 1458 l = 1,5 m3 
Fi = 0,9 
V = 1,5 m3 ∙ 0,9 = 1,35 m3 
 
Reduktion med grönt tak, 50 % 
1,35 m3 ∙ 0,5 = 0,7 m3 

 
10-årsregn 
A = 162 m2 
Q10 =(240 l/s ∙ ha) ∙ 0,0162 ha = 3,9 l/s 
V = 3,9 l/s ∙ 60 s ∙ 10 = 2340 l = 2,3 m3 
Fi = 0,9 
V = 2,3 m3 ∙ 0,9 = 2,07 m3 
 
Reduktion med grönt tak, 50 % 
2,07 m3 ∙ 0,5 = 1,04 m3 

 
Följande beräkningar redovisas i syfte att visa förhållandet mellan reduktion (0,7 m3 respektive 1,04 
m3) och total mängd dagvatten vid olika flöden.  
 
2-årsregn för område A 
A = 2,3 ha 
Q= 150 l/s ∙ ha 

Q2 = (150 l/s ∙ ha) ∙ 2,3 ha = 345 l/s 
V = 345 l/s ∙ 60 ∙ 10 =207 m3 
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10-årsregn för område A 
A = 2,3 ha 
Q= 240 l/s ∙ ha 

Q2 = (240 l/s ∙ ha) ∙ 2,3 ha = 552 l/s 
V = 552 l/s ∙ 60 ∙ 10 =331 m3 

 
2-årsregn för område B + C 
A = 2,45 ha 
Q= 150 l/s ∙ ha 

Q2 = (150 l/s ∙ ha) ∙ 2,45 ha = 367,5 l/s 
V = 367,5 l/s ∙ 60 ∙ 10 =220 m3 

 
10-årsregn för område B + C 
A = 2,45 ha 
Q= 240 l/s ∙ ha 

Q2 = (240 l/s ∙ ha) ∙ 2,45 ha = 588 l/s 
V = 588 l/s ∙ 60 ∙ 10 =353 m3
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