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Abstract
Flooding from rainwater in megacities around the world is a major problem which is growing
even bigger with the scenarios that has been predicted by IPCC. The problem has to be taken
care of somehow and one possible solution could be to use the water once it just hit the
ground area. This study will show some of the opportunities we have to use runoff water from
roofs with local solutions in Gothenburg and analyse quality differences of run off-water with
raw water from the river Göta Älv, which today is used as drinking water in Gothenburg.
Among some of the existing solutions for rainwater today, for example stone filter and trees,
the result will show specifically one solution which is used at Stadsbyggnadskontoret in
Gothenburg city center. The results of the run off-water show higher values of metals,
nitrogen and phosphorus than Göta Älv and comparison between run off from green roof and
run off from other roof materials shows lower values of the same chemical parameters. Since
the values are taken from a report which contains schablon values, the results are just
symbolic. A hypothetical calculation which shows that one year of estimated volume
rainwater on a building example could provide for either 31 people/year total consumption
or 100 people/year only for laundry and flushing toilets.
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Inledning
Extremväder, översvämningar och urbana miljöer

De naturkatastrofer som orsakar störst andel dödsoffer och största ekonomiska skadorna i
världen idag är vattenrelaterade, de ekonomiska förlusterna av dessa hydrometerologiska
händelser upptar 80% av alla naturkatastrofer i världen idag och 25% av de totala kostnaderna
endast innefattar översvämningar/vattenmassrörelser. Skadekostnaderna som år 2014
omfattade 6,4 miljarder euro i Europa väntas öka till 14-21,5 miljarder euro, beroende på
vilket klimatscenario som råder (L. Carrera et al., 2014).
Regnvatten i storstäder är ett problem som växer och kommer att fortsätta att växa framöver.
Hårdgjorda ytor som inte absorberar vattnet gör att det hamnar direkt hos recipienten eller i
reningsverket. Vattenmassorna tar med sig tungmetaller, damm, olja och mikroorganismer av
olika slag (G.Gikas et al, 2012). First flush innebär den första volym vatten i ett regnfall. De
regnvatten med högst värden av föroreningar är det som fallit efter en torrperiod, då denna
innehåller högre koncentrationer av tungmetaller, atmosfärisk deposition och andra partiklar
än resten av regnvattnet. Detta därför att det hunnit hamna fler föroreningar från luften.
Studier visar också att första regnet som faller efter en längre tid utan nederbörd också drar
med sig mer föroreningar från atmosfärisk deposition, fågelspillning och annan smuts från
luften. First flush, första regnet, har generellt högre värden än regnvattnet som kommer
efteråt (J. C. Berndtsson, 2009).
Enligt SMHI:s klimatscenario kommer nederbörden i norra Europa att öka samtidigt som den
kommer att minska i sydvästra och även sydöstra delar av Europa, där det alltså blir torrare
och varmare. I Västra Götalands län kommer enligt beräknade klimatscenarier nederbörden
att öka med 15-20 % till år 2071-2100 jämfört med 1961-1990 (SMHI, 2014).

Vattenbrist i urbana miljöer

I storstadsområden på exempelvis ön Taiwan är vattenbristen under torrperioderna ett
problem som historiskt sett påverkat såväl industri som jordbruk. Idag blir följderna till torkan
ett hinder för ekonomisk utveckling. Därför har man i Taiwan börjat ta fram alternativa
metoder där regnvattnet används som komplement till det befintliga dricksvattnet (CL Cheng,
et al, 2006). Andra delar av världen, så som utvecklingsregionerna i Afrika, söder om Sahara,
och Asien har samma ökande vattenbristproblem. Vattenbrist och brist på framförallt rent
vatten är problem som även påverkar folkhälsan (W. Gwenzi et al, 2015).
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Figur 1, Klimatscenario nederbörd. De gröna staplarna visar mängden nederbörd som är större än de normala, och de gula
staplarna visar den mängden nederbörd som vart mindre än den normala (SMH, med tillåtelse).

Många studier har gjorts som visar hur framtida nederbördsmönster kommer att innebära
större mängder nederbörd (framför allt vatten).
Extremväder och stormar väntas bli allt vanligare i framtiden och detta orsakar dels
bebyggelse, skadar människor och också ekonomiska besvär.
I samband med klimatförändringarna ökar extremväder och översvämningar och hårdast
drabbas bland annat större städer, exempelvis São Paulo i Brasilien. I São Paulo bor idag 11
miljoner människor och staden drabbas under sommarmånaderna årligen av översvämningar
med den ökade nederbörden. Modeller över hur staden drabbas ekonomiskt har gjorts i
studier som visar samband mellan översvämningarna och förhindrar tillväxt, invånarnas
välfärd och hämmar även lokala konkurrenskraften inom handeln. Andra faktorer som
påverkas är infrastruktur, förhöjda bostadspriser, skador på egendom, psykisk stress,
förlorade utbildningstimmar och arbetstid (E.A. Haddad et al, 2014). Mänsklig aktivitet så som
hårdgjorda ytor i stadsmiljöer är en stor bidragande faktor till översvämningar, då vattnet inte
har någonstans att ta vägen mer än direkt till recipienten. Asfaltering och borttagning av
vegetationsområden ökar volymerna och toppflödena av regnvattnet och för med sig avfall
och föroreningar till avrinningsytorna, exempelvis vattendrag och parker(recipienten).
Dräneringssystem i olika former är nödvändigt för att förebygga och förhindra översvämning,
förorening av vattendrag och även skydda folkhälsan. Då dagvattnet ofta bidrar med stora
volymer vatten (innehållande tungmetaller) till avloppsreningsverken, så späds
avloppsvattnet ut och det försvårar därmed reningen. Avloppsreningsverken tar sällan hand
om tungmetaller och andra föroreningar, utan fokuserar på reducering av näringsämnen i
vattnet (A.E. Barbosa Et al, 2011).
I Sverige och Göteborg görs inte mycket studier, men det man forskar kring är hur man kan
använda regnvattnet i ändamål bland annat som att tvätta, vattna trädgården etc. Kvalitén
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från regnvatten från koppartak är inte tillräckligt bra för att kunna använda som bevattning,
då den innehåller för mycket koppar (Svensson, G. 2017).
Takmaterial och avrinningskvalitet

Det finns många olika typer av takmaterial. Koppartak visar enligt studier högre halter av
koppar i avrinningsvattnet (L. W. Nancy et al, 2014). Medan målade takytor medför
exempelvis färgrester i avrinningsvattnet. Även i Sverige har studier gjorts där
avrinningsvattnet analyserats. Regnvattnet samlar på sig atmosfärisk deposition som följer
med den nederbörd som hamnar på bland annat takytor. Förutom detta sköljs även löv,
fågelspillning och döda insekter med från takytorna. Faktorer som temperatur, surt regn,
lokala nederbördsmönster, luftkvalitet och takens låga albedo kan påverka och öka risken för
kemiska reaktioner, organiska föreningar mellan materialen som möts (M. Chang et al, 2004).
Idag får göteborgarna sitt dricksvatten från Lackarebäck eller Alelyckan (Göta Älv), råvatten
som renas och där framförallt klorid och fällningskemikalier tillsätts för att rena vattnet.
Göteborgs stad har nyligen investerat i ett reningsfilter, ultrafilter. Detta för att rena vattnet
från mikroorganismer som är ett växande problem i dricksvattentäkten i Göta älv idag
(Goteborg.se, 2016). På andra håll i världen används ultraviolett vattenreningsmetod (SODIS)
där vattnet hälls i plastflaskor och låter UV-strålningen desinfektera vattnet då bakterierna
dör när temperaturen överstiger 40 °c. En billig och effektiv metod som minskar exempelvis
magsjuka hos människor i många miljöer (M. Vivar et al, 2015).

Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Att ta reda på hur det går att ta tillvara på regnvatten på byggnader i urbana miljöer,
samtidigt minska översvämningsrisker och möjligheten att använda regnvatten som
resurs. Studien kommer undersöka kvalitetsskillnad på olika typer av
regnvattenavrinningar från tak med råvatten som används i Göteborgsområdet idag
och med kvalitetskrav som finns idag.
1. Vad finns det för lösningar på Göteborgs regnvatten idag?
Avgränsat till specifikt projekt på stadsbyggnadskontoret. Ekonomiska aspekter
har inte tagits hänsyn till.
2. Vad ställs för krav på vatten för olika ändamål idag samt hur skiljer sig kvalitén
på regnvattnet från tak respektive Göta älvs råvatten?
Jämförelsen är avgränsad till de parametrar som finns tillgängliga.
3. Hur mycket regnvatten faller på taket av en byggnad under ett år? (Göra egna
beräkningar på en speciell byggnad. Teoretiskt hur mycket det skulle kunna
samlas.)
Uträkningar för exakt mängd vatten som samlas upp i olika vindriktningar har
inte tagits med.
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Metod och material
Intervjuer och studiebesök

I arbetet har en vetenskaplig kvalitativ ostrukturerad intervjumetod använts med Ad Hocurval. Detta innebär att intervjun är riktad till en icke slumpmässigt vald enskild person och
där viss struktur använts med öppna frågor och stora möjligheter för öppenhet och att
intervjupersonen följer den intervjuades tankebanor och reflexioner. (M. Henningson, 2016)
Denna ägde rum på stadsbyggnadskontoret i Göteborg den 22/2-2016 med Jan Aleby,
planarkitekt och grundare till projektidén. Anteckningar fördes under intervjun och spelades
in med inspelningsmodul med tillåtelse.
Vetenskaplig kvalitativ intervjumetod har även använts via telefon med Gilbert Svensson,
professor i hydrologi. Intervjun ägde rum 15/3-2017.
Jag har fått ta del av rapporter, data, tabeller och vetenskapliga artiklar med hjälp av kontakt
med William Hogland, professor i miljöteknik; Klas Wångsell, kretslopp och vatten i Göteborgs
stad; Erik Bick, VD på Rent Dagvatten AB; Börje Ohlin, Terrigo AB; Jan Mattsson, Gryaab AB;
Alexandra Andersson Wikström, Urban Water Engineering.
Hydrologisk mätningsmetodik

Här har data tagits fram från SMHI om hur mycket regnvatten det faller i snitt per år i Västra
Götaland. Vindriktningar som påverkar hur mycket vatten som faller på takytor riktade i en
viss riktning finns med men ej uträkningar på detta.
Litteratur

Sökningar har gjorts i Linnéuniversitetets universitetsbiblioteks databas efter vetenskapliga
artiklar. Främst då sökord som rör tillvaratagande av regnvatten på och i byggnader, studier
som rör kvalitet på regnvatten från olika typer av tak, regnvatten som kan användas i toaletter
men också som gjorts på vatten som runnit genom gröna tak.
Sökningar har också gjorts på Google, där information och dokument hämtats från svenskt
vatten, livsmedelsverkets och kommunens hemsida.
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Framtagna medel- och medianvärden i tabell 1

Vattenkvalitetsdata med värden från avrinningsvattnet från olika sorters tak har tagits fram
av Thomas Larm. Som har sammanställt värden ur vetenskapliga artiklar från hela världen och
sammanställt dessa i Stormtac. . Dessa framtagna värden är schablonhalter, dvs uträknade
medelvärden från serier av flödesproportionella provtagningar, och uppdateras kontinuerligt
och är framtagna värden från standardflöden, det vill säga ett flöde de själva kommit fram till
(G. Svensson, 2017).
Göta älv och Alelyckans råvatten är prover tagna från Göteborgs kommun och avser
medianhalten av de olika parametrarna.
Kvalitetskraven på råvattnet är värden som Livsmedelsverket ställer för att vattnet ska ses
som tjänligt.
De värden som finns med i tabeller och diagram är de värden där jämförbara data har funnits
och det som finns att gå efter. Nedan följer de takmaterial som har använts i tabell 1.

Resultat

Vad finns det för lösningar på Göteborgs regnvatten idag?
Grönt tak och fasad, stadsbyggnadskontoret
(intervju Jan Aleby)

Projektidé

På stadsbyggnadskontoret i Göteborg har Jan Aleby tillsammans med andra startat ett projekt
att klä in husväggar/tak i grönska där syftet är att få in mer grönt i stadsmiljöer utan
konstbevattning. Anläggningen som använts som demoanläggning är stadsbyggnadskontorets
egen fasad och mitt emot fasaden finns ett mindre parkområde. Denna fasad sågs som ett bra
exempel då den har en lång, steril uppbyggnad som tillsammans med parken mitt emot kan
förvandla gatan utanför som ett grönt valv. Efter att projektet blev godkänt började man
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arbeta på ett fotomontage som beskrev hur fasaden skulle se ut byggas upp. Kraven som
ställdes var att det skulle vara lättskött, lätt att bygga upp, klara temperaturskillnader, ha
snabbväxande, vintergröna växter, inte orsaka fuktskador och kunna använda regnvattnet i
störta möjliga mån.

Utformning

Anläggningen är utformad med två stora krukor längs med en lätt sluttande lutning längst upp
på väggen, och en längst ner på gatan. Krukorna är robust uppbyggda för att klara kallare
temperaturer utan att jorden fryser. Växterna som planteras ska klättra ner och upp för en
vajer som är fäst med en viss distans från väggen. På vajern har insektshotell och fågelholkar
fästs för att gynna biologisk mångfald. Växter som huvudsakligen använts (i kombination med
andra) är humle, en snabbväxande växt som placerats i krukan längst ner och kaprifol längst
upp, där man vill att de ska mötas på mitten av vajern. Regnvattnet används genom att det
samlas längst upp på taksluttningen och samlas i en nytillverkad hängränna som fylls och
räcker i ungefär två veckor. Efter att rännan fyllts går överflödigt vatten vidare till den vanliga
rännan till huset. De rör som fyllts har slitsats upp där exakt behövd mängd vatten sugs upp i
nedstoppade tygbitar och räcker på detta sätt i två veckor. Kärlen har svetsats ihop i
aluminium då glasfiber (som var ett alternativ) var för dyrt. Insidan av kärlen täcks av
platonmatta som vanligen brukar användas som grund till husbyggen. Denna är gjord av
polyeten. Mattan är ”koppformad” (likt en äggkartong), då lufthål bildas mellan metallen och
mattan så att vattnet på det viset kan samlas och sparas i kopparna.

Figur 2.Vajer fäst utanpå fasaden, sett nedifrån (Foto: Paulin Ask, tagen april 2016).
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Skötsel

Park- och naturförvaltningen skickar två
personer som fått specialutbildning till
detta projekt och tittar till och beskär
växterna cirka två gånger om året.
Eventuell lift kan behövas vid dessa
tillfällen. Växterna som använts
beräknas hålla länge (cirka 20 år).

Hur det gick

Figur 3. Kruka/kärl med växter på taket (Foto: Paulin Ask, tagen
april 2016)

I maj 2015 installerades anläggningen,
som tog en månad att göra. Planeringen
av projektet tog ett år. Aleby är nöjd
med projektet och i sommar ligger fokus
på att utveckla röret som går lodrätt på
väggen. De har haft en del svårigheter
med fuktbildning längs med röret mot
väggen. De berörda som arbetar inne i
stadsbyggnadskontoret
är
också
positiva, enligt Aleby och var isåfall mer
skeptiska
vid
installationen/uppbyggnaden
under
första månaden.

.

Spolvatten till toalett

I Göteborg finns ett miljöhus framtaget av Chalmers med syfte att ha så lite miljöpåverkan
som möjligt och där regnvattnet används till att spola i toaletterna med. (chalmers.se, 2003)
Många studier har också gjorts på hur regnvatten går att använda i byggnader istället för att
spola i toaletten med dricksvatten (C. Anand et al, 2009). Vanligtvis behövs en tank, pump,
filter och rör ytterligare för att använda regn vatten istället för avloppsvatten. Detta är de
kostnader som tillkommer när man bygger en anläggning till att ta hand om regnvattnet på
detta vis.
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Ytterligare åtgärder för regnvatten i Göteborgsområdet

Övriga åtgärder som görs för att minska dagvattenflödet innehållande föroreningar i Göteborg
är bland annat lokala infiltrationer i form av stenfilter nära parkeringsplatser (exempelvis vid
Saltholmen) innan vattnet rinner ut i havet. Dagvattendam har också byggts vid
järnbrottsmotet. Detta är befintliga åtgärder och enligt dagvattenhandboken från 2010
beskrivs också processen mer detaljerat över hur nybyggen kan utformas för att så lokalt som
möjligt ta hand om dagvattnet. Ett urval av hanteringar för att ta hand om dagvatten; Gröna
tak/väggar,
genomsläpplig
asfalt,
infiltrationsveck,
trädplantering,
svackdike,
perkolationsmagasin, översilningsyta etc. (Dagvattenhandboken Göteborgs stad, 2010).

Vad ställs för krav på vatten för olika ändamål idag samt
hur skiljer sig kvalitén på regnvattnet från tak respektive
Göta älvs råvatten?

Vattenkvalitetskrav

Enligt Livsmedelsverket finns ett antal gränsvärden som talar om när vattnet räknas som
otjänligt som dricksvatten. De gränsvärden som finns med i tabellen (tabell 1) avser de värden
som råvattnet bör ha innan det renas (krav dricksvatten). Råvattnet är det vattnet som
används till dricksvatten och detta tas antingen från ytvattnet eller grundvatten.
Reningsprocesserna varierar beroende på kvalitén på vattnet. I ytvattenreningen kan stegen
bli fler. I reningsverket i Stockholm sker processen enligt följande; intag, silning, kemisk
fällning, snabbfiltrering, långsamfiltrering, desinfektion och till sist slamhantering. I enklare
processer används konstgjord infiltration, alltså att ytvattnet får passera genom en grusås
med eventuellt både för- och efterbehandling av vattnet. Om man istället har grundvatten
som källa är kvalitén i regel högre och kräver färre reningssteg än ytvattnet. Här är ämnen som
uran och flourid från berggrunden istället ämnen från vittringen av berget som bör
uppmärksammas. Här krävs ofta endast pump som leder vatten från brunnen, luftning av
vattnet, snabbfiltrering och pH-justering/desinfektion. Men ibland krävs endast pump direkt
ut till konsumenten, även om desinfektionsmöjlighet måste finnas tillgänglig, för att sedan
renas ytterligare genom filtrering i ett gruslager. Råvattenkvalitén kontrolleras ur en
mikrobiologisk kontroll, som ska göras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som anser att
denna kontroll är viktigast ur hälsosriskaspekt (svensktvatten.se, 2016).
Enligt SLVFS 2001:30, 7§ ska dricksvattnet vara rent och hälsosamt. Det vill säga att vattnet
inte innehåller mikroorganismer, parasiter eller ämnen i halter som kan utgöra fara för
människors hälsa. Dessa gränsvärden för olika parametrar är följande:
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Parameter
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
Flourid
As
Cl
Al
Bromat
Nitrit
Nitrat
Se
C2Cl4/C2HCl3
THM
PVC
Akrylamid
Sb
Bekämpningsmedel
Bensen
PAH/
Bensenpyren
B
Bromat
CN/Cyanid
Epiklorhydrin
1,2-dikloretan

Krav
dricksvatten

Grönt tak
(stormtac)

Zink-tak
(stormtac)

Al-tak
(stormtac)

Koppartak
(stormtac)

Tak med
zinkränna

Tak utan
zinkränna
(stormtac)

Göta älv

Alelyckan
råvatten

Typ
av
vatten,
(µg/L)

Tabell 1: Avrinningsvatten från tak utan zinkrännor, tak med zinkrännor, koppartak,
aluminiumtak, grönt tak och zinktak, dessa värden är tagna från Stormtac. Tomas Larm har
sammanställt värden från hela världen, bland annat från olika avrinningsvatten från
varierande takmaterial (Svensson G., 2017). Tabellen visar också råvatten från Alelyckan och
Göta älv (Goteborg.se, 2016). Dricksvattenkraven togs från Livsmedelesverket
(Livsmedelsverket.se, 2016).

0,012

0,014

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,34

0,58

0,59

2

2

2

2

2

2,7

50

0,00018
90e-5
0,0009

0,022

0,069

0,069

0,069

0,069

0,069

0,0008

0,01

0,0011

2

0,153

0,153

2,6

0,153

0,153

0,03

0,002
0,002
< e-5
<0,00001 <0,00001

0,37

1,851

0,37

0,37
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0,035

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,081

0,00007

0,005

0,0002

0,00003

0,004

0,004

0,004

0,004
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Figur 4. Zinktak (Foto: Torbjörn Österling).

Figur 5. Aluminiumtak (Foto: Torbjörn Österling).

Figur 6. Koppartak (Foto: Torbjörn Österling).
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Gränsvärden för dricksvatten - råvatten

Mikrobiologiska parametrar
Tabell 2 Miktobiologiska parametrar

Escherichia coli
Intestinala enterokocker
Koliforma bakterier

påvisad i 100 mL
påvisad i 100 mL
10 st/100 mL

Kemiska parametrar
Tabell 3 Kemiska parametrar

Akrylamid
Antimon
Arsenik
Bekämpningsmedel totalhalt

0,10 µg/L
5,0 µg/L
10 µg/L
0,5 µg/L

Bensen
Bens(a(pyren
Bly
Bor
Bromat
Cyanid
Epiklorhydrin
1,2-dikloretan

1 µg/L
0,01 µg/L
10 µg/L
1 mg/L
10 µg/L
50 µg/L
0,10 µg/L
3 µg/L

Flourid
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Lukt
Nickel
Nitrat

1,5 mg/L
5 µg/L
2 µg/L
50 µg/L
1 µg/L
Tydlig eller mycket stark
10 µg/L
50 mg/L

Nitrit
pH

0,50 mg/L
>10,5

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

0,1 µg/L
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Radon
Selen
Smak
Tetrakloreten och trikloreten
Trihalometaner(THM) tot

>1000 Bq/L
10 µg/L
tydlig eller stark
10 µg/L
100 µg/L

Vinylklorid
0,50 µg/L
(www.svensktvatten.se, www.livsmedelsverket.se)

Göteborgs tak

Enligt Mary Halvordsson på stadsbyggnadskontoret finns ingen statistik över de vanligast
förekommande takmaterialen i Göteborg idag men om en grov uppskattning skulle göras så
hör tegel- eller betongpannor och bandfalsad plåt till de vanligaste.

Spolvatten för toaletter

I en mailkonversation med två av Sveriges största toalettstolsproducenter, IFÖ och
Gustavsberg, frågan respektive svaren löd:
”Vad för gränsvärden/rekommenderade värden ni har på vattnet som spolas i era toaletter?
Exempelvis för att det i längden skulle bildas eventuella beläggningar osv.”
Gustafsberg:s svar:
”I nuläget jobbar vi enbart utifrån att det är rent vatten som används vid spolning. Klart annat
vatten kan användas men det är som sagt inget vi testar emot eller har i kravspecifikationer
att produkterna ska klara av. Vattenkvalitén påverkar ju tätningar och rörliga delar på ett sätt
som minskar livslängden på mekaniken. Det är inget teknisk hinder för att använda t.ex
regnvatten
eller
grå
vatten,
om
bara
man
är
medveten
om
konsekvenserna.”/ Jacob Justesen (Nordic Product Manager Ceramics)
IFÖ Sanitär:s svar:
”Vi har inga gränsvärden för vatten som inte är livsmedelsklassat. Vad jag vet så är det inget
man har testat.” / Maria Fransson (Innesälj / Indoor Sales / Bath & Wellness)

Kvalitetsjämförelse

De värden som finns att läsa av i tabell 3 är tagna från olika källor och stämmer därför inte
överens med olika förutsättningar. Göta älv och Alelyckans råvatten är prover tagna från
Göteborgs kommun och avser medianhalten av de olika parametrarna. Värdena från olika
15

taktyper är schablonhalter från standardflöde som tagits fram av Stormtac. Kvalitetskraven på
råvattnet är värden som Livsmedelsverket ställer för att vattnet ska ses som tjänligt.

Kopparhalter mg /L
3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
Alelyckan
råvatten

Göta älv

Tak u
zinkränna

Tak m
Koppartak
zinkränna

Al-tak

Zinktak

Grönt tak

Krav
dricksvatten

Figur 7. Kopparhalter mg/L (Stormtac/Göteborgs kommun)

Figur 7 visar hur mycket högre koppartakens avrinningsvatten är i jämförelse med de andra
takens avrinningsvatten. Den gulfärgade stapeln visar gränsvärdet som Livsmedelsverket satt
ut. Jämfört med avrinning från det gröna taket innehåller koppartaket 87 gånger mer.
Maxhalten för tjänligt dricksvatten är 2 mg/L, vilket är 0,6 mg lägre än vad kopparhalten från
koppartaksavrinningsvattnet är. Övriga tak klarar sig under gränsvärdet. Alelyckans råvatten
och Göta älv är de med lägst kopparhalt.
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Blyhalter mg/L
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Koppartak
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Al-tak

Zinktak

Grönt tak

Krav
dricksvatten

Figur 8. Blyhalter mg/L (Stormtac/Göteborgs kommun).

Figur 8 visar en jämförelse mellan blyhalterna från olika avrinningsvattnen och
livsmedelsverkets gränsvärde. Samtliga tak förutom grönt tak visar påtagligt mycket högre
värden av bly än gränsvärdet från Livsmedelsverket. Tak utan zinkränna, tak med zinkränna,
koppartaket, aluminiumtaket och zinktaket har alla 6,9 gånger högre halt av bly än vad som är
tjänligt. Alelyckan och Göta älvs råvatten har lägst blyhalter, även avrinningsvattnet från grönt
tak har låga halter i jämförelse med övriga tak.
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Gröna tak och dricksvattenkrav,
mg/L
0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0
Pb

Cd

Cr

Ni
Grönt tak

Hg

As

Krav dricksvatten

Figur 9, Jämförelse mellanavrinningsvatten från gröna tak och gränsvärden för dricksvattenkrav (Stormtac/Göteborgs
kommun).

I figur 9 finns en jämförelse beskriven. Av de hämtade värdena så håller avrinningsvattnet från
gröna tak under samtliga parametrar. De gula staplarna visar gränsvärdet för dricksvatten
(råvatten).
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Gröna tak och Göta älv μg/L
0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
Pb

Cd

Cr

Ni
Göta älv

Hg

As

Grönt tak

Figur 10. Jämförelse mellan avrinningsvatten från gröna tak och Göta älvs råvatten (Stormtac/Göteborgs kommun).

I figur 10 går det att se skillnaden på värdena mellan Göta älv och avrinningsvattnet från gröna
tak. I samtliga parametrar är Göta älvs värden lägre än avrinningen från gröna tak. Blyhalterna
är minst skillnad mellan.

Kväve mg/L
60
50
40
30
20
10
0

Figur 11. Kvävehalter jämfört med gränsvärde för dricksvatten(gula stapeln) (Stormtac/Göteborgs kommun).
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I figur 11 går det att avläsa att alla vattenprover visar mycket lägre värde än gränsvärdet för
dricksvatten. Takavrinningsvattnet från alla typer av tak har högre värde än Göta älvs och
Alelyckans råvatten. Avrinningen från grönt tak är 4,7 gånger högre än Alelyckans råvatten.
Hur mycket regnvatten faller på taket av en byggnad under ett år? (Göra egna beräkningar på
en speciell byggnad. Teoretiskt hur mycket det skulle kunna samlas.)
Beräkningar

Exempelhuset som har använts är en påhittad byggnad med samma mått som
stadsbyggnadskontoret i Göteborg. I uträkningarna har man antagit att huset inte har
innergård (som på bilden) och att taket är platt.
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Figur 12. Stadsbyggnadskontoret Göteborg (mittenbyggnaden; 14:1+14:7)

I Västra Götaland föll det år 2010 700 mm nederbörd och samma år hade 120 dagar med minst
1 mm nederbörd. Arean av husets tak är 50 * 70 = 3500 m2.
Formel som använts för uträkningar:
Qvol = a * A * ∑(P-SD) * 10-3
a = 0,9
Konstant som visar andelen effektiva impermeabla ytor, dvs ogenomträngliga ytor

20

A = 3500
Den yta de impermeabla ytorna i området i m2.
P = 700
Total nederbörd i området, angett i mm.
SD = 120 *1
Ytmagasinet på de impermeabla ytorna, exempelvis vattenpölar eller som i detta fallet räknar
vi bort 1 mm per dag med nederbörd, eftersom ytan(taket) måste bli våt innan regnvattnet
kan tas omhand, därmed detta bortfall.
0,9 * 3500 * ∑(700 - (120 *1)) * 10-3
= 18 27 m3
I Sverige förbrukar en person i genomsnitt 160 liter vatten per dygn, varav 20 liter används till
tvätt och 30 liter till toalettspolning (Livsmedelsverket.se, 2015).

Vattenanvändning
hushåll

31%

0%

12%
1

19%

2
3
4

38%
Figur 13. 1: tvätt, 2: toalettspolning, 3: hygien, 4: övrigt

Skulle 100% av regnvattnet som faller årligen på byggnaden ovan kunna tas tillvara kan man
för nyfikenhetens skull se hur många människor detta regnvatten skulle räcka till.
Om man skulle använda regnvattnet till toalettspolning och tvätt (50 L) skulle detta
hypotetiskt räcka till 100 personer.(Se figur 13)
(1827 m3 * 1000) / (50 * 365) = 100,07
Om man skulle använda regnvattnet till alla användningsområden i hushållet(160 L) så skulle
detta hypotetiskt kunna försörja 31 personer.
(1827 m3 * 1000) / (160 * 365)= 31,28
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Övriga aspekter
I Göteborg är sydlig vind, alltså vind som kommer från söder och riktad norr, vanligast med
16,8 %. Där med kan takytor som är lutade i sydlig riktning också fånga upp mer nederbörd än
takytor riktade i nordlig riktning (H. Alexandersson, 2006). Att rening av regnvattnet också
skulle innebära bortfall är något som bör tas till hänsyn också.

Diskussion
Stadsbyggnadskontorets demobyggnad

Typ av anläggning
Demoanläggning
stadsbyggnadskontoret

Fördelar
•
•

•
•
•

•

Uppsamling av vatten
Biologisk
mångfald
(fåglar,
insekter,
fladdermöss, växter etc)
Kolsänka
Estetiskt
Avrinningsvattnet från
gröna tak visar lägre
halter
än
övrig
takavrinning (se tabell 1)
Lägre albedo (minskar
urbana värmeöar)

Nackdelar
•
•

•
•
•

Skötsel
(kräver
specialutbildnnig)
Kostnad
(engångsoch lönekostnad för
skötselarbete)
Eventuella fuktskador
bullrigt/stökigt
vid
installation
Kräver planering

Tabell 4, Jämförelse för- och nackdelar av demoanläggningsprojektet på stadsbyggnadskontoret.

Regnvattnet skulle kunna tas tillvara med hjälp av exempelvis gröna tak/fasader som
demobyggnaden på stadsbyggnadskontoret, speciellt eftersom det är för många estetiskt
tilltalande, ökar biologisk mångfald, fungerar som kolsänka, renar luftkvalitén i stadsmiljöer,
minskar dagvattenflödet i hårdgjorda stadsytor och sänker albedot. Gröna husytor, som
projektet på stadsbyggnadskontoret, kräver å andra sidan underhåll för växterna två gånger
per år och ökar risk för fuktskaderelaterade problem. Underhållet sköts för tillfället av två
anställda av park- och naturförvaltningen som gått utbildning för just detta syfte. Anordningen
kräver också en engångskostnad för installation och planering som också kostar pengar. Detta
är faktorer som många liknande projekt kräver, men som behövs ändå för tidigare nämnda
anledningar. Ett annan motgång i projektet som skulle försvåra omhändertagandet av det
vatten som rinner igenom är de tjocka lager jord som denna och liknande anordningar i det
nordiska klimatet kräver för att inte frysa under vinterhalvåret. Detta medför också ett
basflöde som förmodligen inte utgör tillräckligt stor volym för att det ska kunna vara
ekonomiskt genomförbart i det nederbördsmönster som Västra Götaland har idag. Under
nederbördsrika perioder skulle det bli större volymer vatten, men perioder med mindre
volymer vatten blir det svårare. Trots detta kommer det många fördelar med gröna tak och
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också ur den miljöaspekten att ta tillvara regnvatten, speciellt som ett förebyggande steg i
framtida översvämningar och vad det medför för konsekvenser både ekonomiskt och ur
hälsoaspekter som togs upp i inledningen, bland annat psykisk stress och förlorade arbets/utbildningstimmar. Översvämningar är inte så vanligt i Göteborg som i exempelvis Sao Paulo
men nederbördsvolymerna kommer enligt SMHI att öka och att förebygga i tid skulle kunna
vara en investering för många städer. Då fördelarna med att ta tillvara på regnvattnet är
många kan studien ändå visa att möjligheten finns. Flouridhalten är avsevärt högre i Göta älv
och Alelyckans råvatten än halterna i takavrinningsvattnet. Dock är kravet från
Livsmedelsverket många gånger högre än vad någon av de mätta värdena är. Flourid tillsätts i
dricksvattnet och kan därför förklara de höga halterna, medan regnvattnet har kommit direkt
från vattnets kretslopp som nederbörd och får inte flourid tillsatt på ett naturligt sätt.

Kvalitetsjämförelse

Syftet med undersökningen var att ta reda på mer om hur det går att använda regnvatten som
hamnar på byggnader som resurs för olika ändamål och detta har visat varierande resultat.
Eftersom halterna från Göta älv och Alelyckan som är hämtade från kommunens tabeller är
medianvärden och Stormtac:s standardflödevärden är framtagna schablonvärden som är
baserade på standardflöde så är resultaten inte helt representativa och ska därför inte
analyseras med större sanningsenlighet. Miljömätningsmetoderna är okända och med stor
sannolikhet olika utförda, även i antal n. Med tanke på denna undersöknings storlek och
obefintliga resurser så kunde heller inte utförligare undersökning göras denna gång. Det som
ändå är intressant är att jämföra de värdena som finns att jämföra i teorin.
I tabellerna jämfördes de parametrar som fanns angivna med gränsvärden från
Livsmedelsverket med, men då alla parametrar inte fanns med från varken Stormtac:s data
eller andra studier med regnvattenkvalitet gjordes avgränsningar till de parametrar som
istället fanns tillgängliga. Dessa värden varierade beroende på vilken typ av tak. De halter som
kom från avrinningsvattnet från gröna tak var de värdena som gav lägst halter. Kvävevärdena
är alla väldigt låga i jämförelse med vad som klassas som otjänligt. Men både Göta älvs och
Alelyckans råvatten har väldigt låga värden jämfört med takavrinningen från samtliga tak.
Detta har med stor sannolikhet att göra med humusämnen, fågelspillning och annat som
hamnar på taket och som följer med regnvattnet ner i stuprännan.
Blyhalterna var upp till 6,9 gånger högre i avrinningsvärdena i jämförelse med vad som är
tjänligt, vilket är högt. Detta kan dock förklaras med nedfall tillsammans med andra
metallnedfall från luft som hamnar och ansamlas på takytor i städer. Det skulle krävas
ytterligare studier på vilka filter och användbara reningstekniker som skulle behövas för att
rena vattnet från dessa föroreningar. Detta är dock något som inte har kunnat behandlas i
denna undersökningen. Avrinningsvattnet från gröna tak har generellt mycket lägre värden än
vattnet från de andra takytorna och detta skulle kunna förklaras med att ämnet hamnar på
kolloider i jorden eller i växterna som växer på gröna tak istället för i vattnet som rinner
igenom. Atmosfärisk deposition är en bidragande faktor till att halterna av föroreningar och
andra metaller/ämnen är högre i regnvattenproverna än i Göta älvs olika provpunkter, då
dessa samlas dels under torra perioder som luftnedfall och på nederbörden som hamnar på
taken.
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Hydrologisk mätningsmetodik

I beräkningarna av hur mycket regnvatten som kommer falla över Göteborg och den påhittade
byggnaden som använts i beräkningarna med siffror baserade på 2010 års
nederbördsmönster. Beräkningarna gav ett resultat att det teoretiskt skulle falla regnvatten
med volymen 18 27 m3. Den vanligaste vindriktningen är sydlig vind i nordlig riktning, därmed
träffar också nederbörden framförallt takytorna lutade i sydlig riktning. Detta har inte tagits
med i uträkningarna men skulle installation av uppsamling av vattenmassor göras så skulle
detta vara värdefull information då det skulle samla upp mest vatten. Enligt Livsmedelsverkets
beräkningar över hur mycket vatten en svenskar använder i genomsnitt per person och dag så
skulle detta täcka 31 personers årsförbrukning, om regnvattnet skulle användas inom alla
hushållets användningsområden. Om det uppsamlade regnvattnet istället enbart skulle
användas till att spola toaletten och tvätta kläder med så skulle det räcka till 100 personers i
ett år. Detta är uträkningar som visar årets totala nederbörd och användning. Viktigt att
nämna är att dessa siffror tar inte hänsyn till att det regnar mer på hösten än på våren och hur
lagringsmetoderna skulle se ut. Men det kan vara intressant att få ett grepp om vilka
kvantiteter det handlar om som rinner ut som dagvatten och direkt till recipienten. Då detta
enligt hämtade värden i tabellen
(tabell 1) visserligen ger högre
medelvärden än råvattnet i Göta älv,
på grund av atmosfäriskt nedfall,
fågelspillning, taktyp, löv och andra
orsaker så väger fördelarna på många
sätt över för vad en investering av
omhändertagande av regnvattnet
skulle innebära. Om inte i Göteborg,
så i andra håll i världen. I städer där
översvämningar är ett stort problem,
och dessutom där det råder brist på
grundvatten och ytvatten som går att
använda.
Att
använda
takavrinningsvattnet med enklare
reningsmetoder och en tank med
pump till enbart spolvatten och
vatten att tvätta med skulle vara en
början på en hållbarare framtid ur ett
perspektiv där översvämningarna och
bristen på dricksvatten ökar. Figur 14, idé om användning av takavrinningsvatten.
Befintliga lösningar som finns runt
om i Göteborg redan kan vara bra som komplement, i synnerhet grönområden, ombyggnad
av parkeringar till genomsläpplig asfalt. Då Göteborg är ett kuperat område är dessa områden
och lösningar extra viktiga runtom de kullar som finns. Ett alternativ är också att använda
gravitationskraften genom att låta regnvattnet som faller på hustak uppe på höjden, användas
till hushåll som ligger nedanför (se figur 14).
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Slutsats
Regnvatten är något vi kommer att behöva ta vara på då det råder både vattenbrist och
översvämningar på samma gång. Att kunna ta hand om det regnvatten som finns med hjälp
av antingen gröna tak, fasader eller uppsamling och användning till toalettspolning, beroende
på vilket behov som finns, är ett måste. Alternativen och möjligheterna är många. I
Takavrinningsvatten är installation och skötsel, pump eller filter kostnader som kan ses som
en försäkringskostnad för vad det hade kostat att ta hand om översvämningsskador. Modeller
och tekniska lösningar för att förebygga problem med fuktskador bör utvecklas. Vidare studier
lokalt (Sverige/Göteborg) behövs för att hitta framtida lösningar.
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