
 

 
 

 
 
 
 Examensarbete i Byggteknik 
 

Lokalt omhändertagande av 
dagvatten på 
bostadsfastigheter 
 – Stormwater management on residential 
properties 

 
 
 

Författare: Amanda Lindberg, Henrik Albertsen 
Handledare LNU: Anneli Andersson Chan 
Handledare företag: Malin Engström, Växjö 
Kommun 
Examinator LNU: Åsa Bolmsvik 
 
Datum: 2016-05-23 
Kurskod: 2BY03E, 15HP 
Ämne: Byggteknik 
Nivå: Högskoleingenjör 
 
Linnéuniversitetet, Fakulteten för Teknik 



 

 
 

 
  



III 

Sammanfattning 
Den pågående urbaniseringen innebär att det anläggs allt fler hårdgjorda ytor. 
Klimatförändringarna gör att det redan nu ses en ökning av nederbörden, och framför 
allt intensiv korttidsnederbörd. De mängder dagvatten som behöver samlas upp från 
gator, torg och tak ökar ständigt. Detta tillsammans med underdimensionerade 
ledningar leder till att orenat vatten släpps ut i sjöar och vattendrag vid kraftiga regn. 
För att klara av de stora flödena krävs insatser även från den privata sidan. 
Genom att fördröja vattnet på de privata fastigheterna kan flödestopparna på 
dagvattennätet minskas. Information för omhändertagande av dagvatten finns i 
dagsläget inte lättillgänglig för privatpersoner. Därför har information samlats in, 
förenklats och sammanställts i en arbetsmodell riktad mot privata fastighetsägare.  
Arbetsmodellen är skapad efter en omfattande litteraturstudie i syfte att sammanställa 
nuvarande forskning och teori kring anläggningar och förutsättningar för 
omhändertagande av dagvatten. Utöver detta har även intervjuer utförts med 
privatpersoner samt yrkeskunniga för att metoden ska blir rätt anpassad till 
målgruppen som är privata fastighetsägare. 
Intervjuerna visade på att kunskapsläget är lågt hos privata fastighetsägare och att en 
utförlig beskrivning av dagvattensituationen är behövlig. Intervjuerna visade också 
att information kring anläggningar inte är tillräcklig. Vissa anläggningar har därför 
utformats på fel sätt och kan därför inte fylla sin funktion. 
Genom en arbetsmetod som kan användas utan större förkunskaper kan fler 
välfungerande och rätt anpassade LOD-anläggningar anläggas och på sikt bidra till 
att minska belastningen på dagvattennätet.  
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Summary 
More impervious surfaces are created due to ongoing urbanization. Climate changes 
are already showing an increase in precipitation, especially intensive rainfalls. The 
amount of storm water that needs to be collected from streets and roofs is 
continuously increasing. Combined with under dimensioned sewage systems, this 
leads to untreated storm water making its way to lakes and rivers during heavy 
rainfalls. To manage these large volumes of storm water, improvements to private 
properties is needed. 
Peak flows can be reduced by retaining storm water on private properties. However, 
today comprehensible information for private owners about storm water management 
is lacking. Therefore, this information has been compiled and simplified in a manual.  
The manual is based on an extensive literary study whose aim is to assemble current 
research and knowledge about storm water management and facilities. In addition, 
interviews with private owners and professionals were conducted to ensure that the 
manual was well-suited for the target group, i.e. private land owners. 
The interviews showed a low level of knowledge amongst private land owners and a 
need for an extensive manual. The interviews also revealed a lack in information 
about the different facilities. Certain facilities have therefore been wrongly 
constructed and thus unable to fulfill their purpose. 
Hence, using a manual without any prior knowledge means that more constructions 
can be made, which are well functioning and correctly adapted to the surroundings 
and can eventually help reduce flows on the storm water sewage system. 
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Abstract 
Ett behov finns av att fördröja dagvatten innan det släpps på det kommunala 
ledningsnätet för att minska flödestopparna och undvika överbelastning. Studien 
avser att ta fram en förenklad metod för val och utformning av LOD-metod som är 
anpassad för privata fastighetsägare.  
Ett flertal LOD-anläggningar samt förutsättningar kring dessa har undersökts. 
Studien har gett en grundläggande information och en beräkningsgång som har 
förenklats, är lätt att följa och som kan anpassas efter befintliga förutsättningar och 
önskemål.  
Nyckelord: Dagvatten, LOD, hållbar dagvattenhantering    
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Förord 
Eftersom en grundläggande nyfikenhet och ett intresse för dagvattenhantering fanns 
togs kontakt med Växjö Kommun för att se vad som behövde göras inom området. 
Efter diskussion med planeringsavdelningen framkom ett behov av en enkel 
handledning som kunde hjälpa nya fastighetsägare och samtidigt vara en förbättring 
för staden.  
Först vill vi tacka Malin Engström, enhetschef på planeringsavdelningen i Växjö 
kommun för att ha handlett oss genom arbetet, och för den kunskap hon bistått oss 
med. 
Ett stort tack riktas även till Anneli Anderson Chan som handledare på 
Linnéuniversitetet för det stöd och kunskaper hon bidragit med.  
Vi vill även tacka alla som ställt upp på intervjuer och bidragit med information, men 
även tips och idéer.  
 
 
 
Henrik Albertsen         &         Amanda Lindberg 
Växjö, 23 Maj 2016 
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Begreppslista 
BIOFILTER = Ett samlingsnamn för dagvattenanläggningar där vegetation och filter 
av jord används för att rena dagvatten.  
BRÄDDAVLOPP OCH BRÄDDNING = Ett reglersystem för att omhänderta 
vattenmängder som överskrider en anläggnings kapacitet. Bräddning sker när flödet 
blir större än det förväntade och översvämning sker.  
DAGVATTEN = Regn- och smältvatten som samlats från hårdgjorda ytor.  
EXFILTRATION = Vatten tränger ut ur exempelvis ett makadammagasin. 
INFILTRATION = Vatten tränger ner i markytan i porösa eller sprickiga material.  
LOD-ANLÄGGNING = Infiltrationsyta eller konstruktion som är anpassad för att ta 
emot dagvatten inom den egna fastigheten 
PERKOLATION = Vattnets rörelse i marken mot grundvattnet.  
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1. Introduktion 
Vattnets naturliga kretslopp med avdunstning, regn och fortsatt vandring 
genom marken mot havet är ett system i balans (Holmstrand 1991). Sjöar 
och vattendrag har bildats naturligt och de långsamma flödena tillåter vattnet 
att renas kontinuerligt framför allt genom inverkan av levande växter och 
mikroorganismer. 
I städerna bildas dagvatten som är det regnvatten eller smältvatten som 
samlas upp från tak, vägar, torg och vegetationsbeklädda ytor (Lidström 
2013). Vattnet tar upp och transporterar föroreningar från luften samt det 
som följer med från tak, gator etc. och behöver därför gå igenom en rening 
innan det når ut till sjöar, hav och vattendrag. Klimatförändringar leder till 
ökad nederbörd i stora delar av världen. Prognoser för Sverige visar på en 
ökad intensitet av korttidsnederbörder (SMHI 2016; Olsson & Foster 2013). 
De stora flödena ger också en större risk för översvämningar i staden som 
kan leda till stora materiella skador, vilket blir särskilt tydligt vid kraftiga 
skyfall (Holmstrand 1991).  
Det pågår även en snabb urbanisering där mer än hälften av jordens 
befolkning är bosatt i städer och ökningen beräknas fortsätta de närmsta åren  
(United Nations(UN) 2014). Städer växer och förtätas, och den ökande 
mängden hårdgjorda ytor gör att dagvatten får svårare att tränga ner i 
marken samtidigt som ytorna som kräver avvattning blir större (Lidström 
2013). 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål, varav ett är en god bebyggd 
miljö (Naturvårdsverket 2016). Som ett led i att nå målet behöver 
översvämningar som skadar byggnader och infrastruktur minimeras och 
föroreningar från tätorter begränsas. Tidigare har dagvattenhantering handlat 
om att föra bort vattnet till närmaste sjö eller vattendrag utan någon rening  
(Lidström 2013). För att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling finns 
därför idag ett behov av att dagvattnet renas innan det når recipienten. 
I Växjö renas mycket av dagvattnet genom infiltration i diken och kanaler, 
genom ledning till våtmarker samt genom ledning till dagvattendammar där 
vattnet sedimenteras innan det rinner vidare ut i sjöar. En viss del av 
dagvattnet förs även till reningsverket genom läckage till otäta spillvatten-
ledningar (Lidström 2013). Vatten från överbelastade dagvattenledningar 
söker sig ner och belastar reningsverken under kraftiga regn. När 
belastningen på dagvattennätet ökar kommer oönskade bräddningar att ske 
som försämrar eller helt förhindrar tillräcklig rening på reningsverken eller 
dagvattendammarna. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Växjö växer genom både utvidgning och förtätning. Avrinningen ökar från 
de större hårdgjorda ytorna och infiltrationen minskar i takt med att de 
genomsläppliga ytorna krymper. För att dagvattensystemet ska kunna klara 
av högre flöden kan en utvidgning av det kommunala ledningsnätet ske 
vilket innebär stora kostnader (Växjö kommun 2016). En avlastning på 
systemet är därför en lösning som är mindre kostsam och mer hållbar. För 
att kunna avlasta systemet krävs att dagvattnet omhändertas innan det når 
ledningarna samt att system som redan finns utnyttjas på bästa sätt 
(Lidström 2013). 
I Växjö kommun pågår arbetet med hållbar dagvattenhantering (Växjö 
kommun 2016). Dagvatten renas innan det släpps ut och det finns olika typer 
av fördröjningar för att ge ett jämnare flöde. Det finns också en ambition att 
en större del av dagvattnet ska omhändertas lokalt även på privata tomter. 
Ansvaret för uppförandet av anläggningar för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) vilar då på den enskilde fastighetsägaren. 
Det finns olika uppfattningar om hur lokalt omhändertagande av dagvatten 
ska gå till, och till stor del får privata byggherrar lita på kunskapen hos 
entreprenörer eller hustillverkare. I övrigt är informationen om hur LOD-
anläggningar ska konstrueras och dimensioneras upp till var och en att leta 
reda på. Mycket av materialet presenteras i omfattande rapporter och 
tekniska beskrivningar, och kan därför vara svårtillgängligt för den enskilde. 
Därför finns ett behov för en arbetsmodell som gör det enklare att välja en 
anläggning med avseende på fysiska förutsättningar och personliga 
önskemål. 

1.2 Mål och Syfte 
Målet är att tillhandahålla en förenklad metod för att utforma, konstruera och 
underhålla en anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten på 
enskilda fastigheter. 
Syftet är att underlätta val, utformning och dimensionering av LOD-
anläggningar som ska kunna användas av privatpersoner och entreprenörer. 
Genom detta kan fler välfungerande och rätt anpassade LOD-anläggningar 
uppföras och på sikt bidra till att minska belastningen på dagvattennätet. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på dagvattenanläggningar som är tillämpningsbara vid 
nybyggnation av bostadsfastigheter. Industri- och kommersiella tomter 
berörs inte. Reningsförmåga nämns endast ytligt då fördröjning är den 
eftersträvade egenskapen för anläggningarna. De förutsättningar som 
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undersöks är grundvattendjup, jordart, tomtstorlek, genomsläpplighet, 
topografi, estetisk utformning, nederbörd och avvattningsareor. 
Kostnadsuppskattningar för alternativen görs ej då arbetet skulle bli för 
omfattande. Beräkningar är grundade på klimatdata för Växjö. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Teorin beskriver dagvattnets omhändertagande från förutsättningar till 
skötsel av LOD-anläggningar. Vissa återkommande benämningar har 
definierats i en begreppslista i början av arbetet.  

2.1 Dagvatten och dagvattenhantering 
När stora ytor täcks av hårdgjorda material innebär det att den naturliga 
infiltreringen av regnvatten hindras. Vatten från stora områden samverkar 
och avrinningen blir då snabbare och mer intensiv. I urbana områden där 
majoriteten av marken är hårdgjord krävs ett system som kan ta hand om de 
stora mängder vatten som uppstår (Stahre 2004). Traditionellt har 
dagvattenhantering skett med rörledningar, men på senare tid har öppna 
dagvattensystem implementerats i allt fler städer med goda resultat. I 
Köpenhamn har ett system med rörledningar och stora reningsanläggningar 
använts, och kompletterats med stora fördröjningsanläggningar för att ta 
emot dagvattenflödena. I Malmö har utvecklingen styrts mot anläggande av 
öppna system med mindre dammar och trögare flöden som mer efterliknar 
vattnets rörelser i naturen. En jämförelse av effekterna av kraftiga regn i de 
båda städerna visar tydligt att dagvatten kan hanteras betydligt bättre i öppna 
system (Haghighatafshar 2014).  
LOD är ett system där dagvattnet omhändertas direkt vid källan för att 
minska eller fördröja andelen vatten som släpps på de kommunala systemen. 
Även traditionella fördröjningsmagasin kan användas vid LOD för att jämna 
ut belastningen på dagvattennätet (Lidström 2013; Stahre 2004). Burns et. 
al. (2012) påpekar att en helhetssyn på omhändertagande av dagvatten är 
nödvändig för att fördröja och minska flödena. Flera system för fördröjning 
bör därför användas tillsammans för att uppnå detta. Om dagvatten inte 
fördröjs tillräckligt kommer flödena att överbelasta det kommunala 
ledningssystemet vilket kan leda till översvämningar. Ett högt flöde gör 
också att dagvatten riskerar att skada recipienten genom att föra med sig 
större mängder föroreningar, och om det finns reningsanläggningar, brädda 
över och strömma ut till recipienten helt orenat. Detta i sin tur leder till 
eutrofiering och försurning av sjöar och vattendrag (Lidström 2013).  

2.2 Förutsättningar för infiltration  
Markens förmåga att infiltrera vatten beror på olika faktorer. De med störst 
påverkan är markens vegetation, lutning och grundvattennivå samt den 
befintliga jorden (Stahre & Torell 1978). För att bedöma hur infiltrationen är 
på tomten bör den inspekteras på plats, där vattnets flödesvägar och 
topografi kan noteras (Pennstate Extension 2016). 
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2.2.1 Vegetation 
Vegetationen påverkar dagvattenflöden på flera sätt. Via växter återgår en 
stor del av vattnet till atmosfären genom evapotranspiration. Rotsystemen 
hos vegetationen bidrar med en bättre infiltrationsförmåga ju mer etablerad 
den blir, eftersom rötterna skapar hålrum i jorden för vattnet att söka sig 
igenom (Stahre & Torell 1978; Water by design 2014). Vegetation är också 
fördelaktig även under den kalla årstiden då den höjer jordens 
infiltrationskapacitet genom att leda vatten ner längs växtstammarna 
(Lindfors et. al. 2014). 

2.2.3 Grundvatten 
Grundvatten är det vatten som fyller porer, sprickor och hålrum i marken 
och vars portryck är högre eller lika med atmosfärstrycket (Knutsson 2002). 
Det bildas av nederbörd som långsamt tränger ner genom jordlagren, och 
transporteras genom marken tills det når ett ytvatten eller transporteras upp 
till markytan, exempelvis med hjälp av växter. I naturen passerar regnvatten 
olika typer av biologiska aktiviteter i marken eller ytvatten där det sker en 
rening. 
Grundvattnet ligger vanligtvis på någon eller några få meters djup i morän- 
och urbergsjord och varierar med årstiderna (Knutsson 2002). De högsta 
nivåerna nås normalt sett under senhösten och förvintern då det ofta är hög 
nederbörd, och under tidig vår efter tjällossning och snösmältning. Under 
våren sänks grundvattennivån på grund av växternas vattenupptag. Den 
lokala växtligheten är anpassad till de naturliga nivåerna. När ett område 
exploateras och förutsättningarna för infiltration försämras kan intilliggande 
natur skadas. Sättningar kan uppstå i lerjord till följd av grundvatten-
sänkningar vilket kan ge omfattande skador på byggnader. Detta motverkas 
av ökad lokal infiltration av dagvatten. 

2.2.4 Höjdsättning och topografi 
För att skydda husgrunden mot vattenskador leds dag- och dränvatten bort 
från den (Svenskt vatten 2011). En tillräcklig nivåskillnad mellan 
förbindelsepunkten och husgrundsdräneringen gör att vatten inte dämmer 
upp i husgrundsdräneringen när dagvattennätet blir överbelastat. Inom 
tomten bör därför nivåerna arrangeras så att dagvattenflödena får någonstans 
att ta vägen. Dagvatten söker sig naturligt till lågpunkter och det är viktigt 
att ta detta i beaktning när tomten planeras, speciellt om avsikten är lokalt 
omhändertagande. Det kan också i ett tidigt skede vara möjligt att skapa 
lutningar och lågpunkter som är gynnsamma för dagvattenhanteringen. 
Lutningen på marken påverkar infiltrationen (Stahre & Torell 1978). Där 
lutningarna är branta så blir vattenhastigheten hög och kan på så sätt skapa 
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problem med för stora flöden och erosion. När lutningen är liten så gör 
växtligheten att infiltrationskapaciteten blir högre. 

2.2.5 Jordförhållanden 
Det som styr hur mycket vatten jorden kan ta upp är dess porositet, det vill 
säga hur tät jorden är (Stahre & Torell 1978). Olika typer av jord har olika 
porositet och lämpar sig därför mer eller mindre för infiltration av vatten. 
Det är svårt att uppskatta infiltrationskapaciteten för naturliga jordar 
eftersom de inte är homogena. Det säkra sättet att bedöma 
sammansättningen i jorden är att göra fältmätningar. Den effektiva 
porositeten för olika jordar visar infiltrationskapaciteten när den är 
vattenmättad och redovisas i tabell 1. Infiltrationshastigheten är relativt hög i 
början då jorden fortfarande är torr och minskar allt eftersom jorden blir mer 
vattenmättad tills det den nått en konstant hastighet (Hillel 2004).  
Tabell 1. Permeabilitet hos olika jordarter (Stahre & Torell 1978; Statens geotekniska institut 2016). 

Fraktion Permeabilitet [m/s] Kornstorlek [mm] 
Grus 10-3 – 10-1 2-60 
Sand 10-6 – 10-2 0,06-2 
Silt 10-9 – 10-5 0,002-0,06 

Lera < 10-9 <0,002 
Morän 10-10 – 10-6 osorterad jordart 

En undersökning i Norge (Paus & Braskerud 2014) visar på att jord med en 
hög lerhalt får en låg infiltrationshastighet och därför är olämplig att 
använda för infiltration. Ur reningsperspektiv bör nämnas att en jord med 
högre lerhalt dock ger en bättre rening (Lindfors et. al. 2014). City of 
Victoria (2015) ger som en rekommendation att det bör finnas ett minimum 
av 600 mm jord under konstruktionen för att infiltration ska kunna ske. 
Därmed kommer en anläggnings funktion försämras om den placeras t.ex. på 
ett berg.    
I kalla klimat har jordens sammansättning stor betydelse (Paus & Braskerud 
2014). Under vintern kan jorden frysa på två olika sätt. En typ av förfrysning 
är blockförfrysning som uppstår när jorden är helt vattenmättad och fryser 
helt igenom vilket leder till att den blir helt ogenomsläpplig. Den andra 
typen är porösförfrysning, vilket innebär att jorden har en hög andel 
luftfyllda porer som gör att vatten kan fortsätta att infiltrera även vid 
temperaturer under fryspunkten. Studier visar att infiltrationshastigheten för 
frusen och ofrusen mark under torra förhållanden är liknande och därför bör 
jorden hållas dränerad för att undvika blockförfrysning (Xiuqing & 
Flerchinger 2001; Muthanna et. al. 2008). 
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2.3 Dimensionering av dagvattenflöde 

2.3.1 Regn 
Återkomsttid beskriver sannolikheten för att en händelse ska inträffa inom 
en viss tidsperiod (Svenskt vatten 2016). Ju längre återkomsttid desto mer 
ovanlig händelse och följaktligen mindre sannolikhet att det ska inträffa 
under en given tidsperiod. 
Ju större ett regn är desto mindre är sannolikheten att det inträffar, vilket i 
sin tur leder till längre återkomsttid (Svenskt vatten 2016). Regnets storlek 
beskrivs av dess intensitet [l/s,ha] och varaktighet [min], och sannolikheten 
att det inträffar minskar i och med att den ena eller båda storheterna ökar. 
Det är exempelvis mer sannolikt att en viss intensitet pågår under tio minuter 
än under en timme. Återkomsttiden används sedan som ett mått på vald 
säkerhetsnivå för ett område, och utifrån den kan dimensionerande intensitet 
och varaktighet beräknas. 
Regnets storlek kan hämtas från lokal regnstatistik om det finns tillgängligt, 
men insamlade och bearbetade regndata visar att det finns ett samband 
mellan regnintensitet, återkomsttid och regnvarighet (Lidström 2013). Detta 
har lett till att formler för att beskriva intensitet-varaktighetskurvor för olika 
återkomstperioder har framställts. Ekvation 1 används för att beräkna 
intensiteten och det rekommenderas att blockregnsstatistik används om 
möjligt. 
 

 
Å = 190 × Å ×  ( )

, + 2 (1) 

iÅ = regnintensitet [l/s,ha] 
Å = återkomsttid [mån] 
TR = regnvaraktighet [min] 
Ekvationen är giltig för återkomsttider från 1 månad till 10 år, och för 
varaktigheter från 5 minuter till 24 timmar (Dahlström 2010). 

2.3.2 Klimatpåverkan 
Nederbördsstatistik baseras på historiska mätdata, men nuvarande 
klimatbedömningar visar att nederbörden kommer att öka i framtiden 
(Svenskt vatten 2016). Vid dimensionering rekommenderas därför att 
multiplicera den beräknade intensiteten med en klimatfaktor. Nederbörd 
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med hög intensitet och kort varaktighet påverkas mest, vilket innebär att 
klimatfaktorn 1,25 bör användas för nederbörd med kortare varaktighet än 
en timme. För nederbörd med varaktighet upp till ett dygn bör klimatfaktorn 
1,2 användas. Klimatfaktorerna baseras på kunskapsläget 2015 och kan 
komma att ändras till följd av nya bedömningar. 

2.3.3 Avrinningskoefficient 
Avrinningsområdets egenskaper varierar beroende på underlaget, 
förhållandet mellan andel hårdgjorda ytor och vegetationsklädda ytor, 
regnintensiteten och även ytans lutning (Svenskt vatten 2016). För att ta 
hänsyn till hur mycket arean faktiskt bidrar till ytavrinningen används 
avrinningskoefficienten. För att beräkna en sammanvägd koefficient för 
olika underlag används följande ekvation där koefficienter väljs efter tabell 
2. 
Tabell 2: Olika avrinningskoefficienter för olika typer av ytor vid dimensionering av 
korttidsnederbörder (Svenskt vatten 2016).  

Typ av yta Avrinningskoefficient, φ 
Tak utan ytmagasin 0,9 

Betong- och asfaltyta, berg i dagen i 
stark lutning 

0,8 

Stensatta ytor med grusfogar 0,7 
Grusväg, starktlutande bergigt 

parkområde utan nämnvärd vegetation 
0,4 

Gröna tak 0,33 (Andersson 2015) 
Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 
Grusplan och grusad gång, obebbyggd 

kvartersmark 
0,2 

Park med rik vegetation samt kuperad 
bergig skogmark 

0,1 
Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m 0-0,1 

Flackt tätbevuxen skogsmark 0-0,1 
Ekvation 2 beskriver hur en sammanvägd avrinningskoefficient beräknas för 
delareor med olika avrinningskoefficienter. 

 

 = ( × + × + × + ⋯ + × )
( + + + ⋯ + )  (2) 
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 = Sammanvägd avrinningskoefficient [-] 
, … = avrinningskoefficient för respektive område [-] 

A = Total Area [m2] 
A1,A2… = Yta för respektive delområde [m2] 

2.3.4 Avrinning  
Rationella metoden används för att beräkna dagvattenflöden vid områden 
där följande villkor är uppfyllda:  

 Areor som är nästan rektangulära 
 Har en jämn spridning av ytor med samma avrinningskoefficient  
 Rinntiderna inte varierar för mycket inom området (Lidström 2013).  

Flödet beräknas med ekvation 3 och bör endast användas vid beräkning av 
områden mindre än 20 hektar, som helst är jämnt exploaterade (Svenskt 
vatten 2016). Ekvationen för beräkning är enligt följande: 

 

 . = × ( ) × ×  (3) 
 

= Avrinningsområdets area [m2] 
 = Avrinningskoefficient [-] 

( ) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s,ha] 
 = regnets varaktighet [min] 

= Klimatfaktor [-] 

2.4 Metoder för minskad avrinning 
Ett hållbart omhändertagande av dagvatten bör genomsyras av en 
helhetssyn, som tar tillvara olika typer av fördröjning nära källan och trög 
avledning (Persson 1990). Det är möjligt att minska avrinningen genom att 
göra medvetna materialval. 
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2.4.1 Gröna tak 
Gröna tak innebär att växter anläggs på takytor vilket fördröjer och minskar 
avrinningen. Växterna som används är främst sedum, eftersom de klarar sig 
bra även under långa torrperioder. En del av nederbörden avgår genom 
evapotranspiration. En litteratursammanställning med över 100 olika tak 
visar att extensiva gröna tak magasinerar genomsnitt hälften av nederbörden 
(Svenskt vatten 2011). Detta bekräftas av en studie från USA som gjorts på 
extensiva tak (<200 mm växtmedium, men vanligast 50-150 mm) som också 
gav i snitt 50 % reduktion av avrinningen (Morgan et. al. 2013). En studie i 
Oslo baserad på 5 års mätningar, även de på extensiva sedumtak, visade på 
en minskning på åtminstone 24 % av årsnederbörden (Braskerud 2014). 
Även flödestoppar vid intensiva regn minskade och speciellt i de fall taket 
var uttorkat vid regnets början. En litteratursammanställning med över 100 
olika tak visar att extensiva gröna tak magasinerar genomsnitt hälften av 
nederbörden (Svenskt vatten 2011).  
Det är i första hand kortvariga regn med låg intensitet som kan absorberas 
helt (Braskerud 2014). Vid intensiva regn tas endast de första 5 mm upp och 
resterande rinner sedan av. Många av de intensiva regnen inträffar under 
sommaren då vegetationen är mest aktiv och har bra förutsättningar för att ta 
hand om vattnet. Under höstens mer långvariga regn är upptaget mindre, för 
att sedan öka under snösmältningen. Avvattningen och växternas status 
behöver kontrolleras då och då och långtidsverkande gödsel tillföras med 
några års mellanrum (Emilsson 2008). Vid beräkning av takytor för 
kommersiella fastigheter i Växjö räknas gröna tak som 75 % hårdgjord yta 
när dagvattentaxan ska fastställas (Växjö kommun 2015b). 

2.4.2 Genomsläppliga beläggningar 
Ett sätt att minska avrinningen är att minska de ogenomsläppliga ytorna på 
marköverbyggnader (Svenskt vatten 2011). En garageinfart kan exempelvis 
beläggas med gräsarmering, singel eller permeabel asfalt som tillåter vatten 
att passera och infiltrera i mark istället för att rinna av. Underliggande lager 
måste också vara genomsläppligt för att infiltration ska vara möjlig och ska 
utföras i grovt material. 

2.5 Metoder för omhändertagande 
Om hela fastighetens dagvatten samlas för att omhändertas i en enda LOD-
anläggning kan det uppstå problem med kapaciteten (Persson 1990). För att 
åstadkomma en problemfri hantering bör dagvattnet i de flesta fall fördelas 
ut över många punkter eftersom volymerna vid varje ställe blir mindre, och 
en kombination av olika tekniker kan vara det mest fördelaktiga. 
Principen för hur en LOD-anläggning fungerar visas i figur 1. 
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Figur 1: Schematisk bild av en LOD-anläggning. Figur baserad på (Hård et. al 1979). 

Inflödet är det inkommande dagvattnet som behöver tas om hand i LOD-
anläggningen (Lindfors et. al. 2014). Från anläggningen kan vattnet sedan 
transporteras bort genom infiltration på markytan eller perkolation nere i 
jorden. Beroende på typ av anläggning kan också en del vatten avgå genom 
evapotranspiration om det är växter inblandade eller ren evaporation från 
exempelvis en vattenyta. Utflödet är det flöde som avleds till en annan 
anläggning, dagvattenledning eller direkt till recipient, och LOD-
anläggningen gör att det sker med en fördröjning. LOD-anläggningen 
behöver därför dimensioneras så att det dimensionerande regnet kan 
hanteras. 

2.5.1 Perkolationsmagasin 
Perkolation är vattnets rörelse i marken från den omättade zonen mot 
grundvattnet (Berggren 1991). I ett perkolationsmagasin lagras vatten 
tillfälligt för att därifrån tränga ut i omgivande mark. Förutsättningarna för 
perkolation är vanligtvis bäst nära markytan där biologisk aktivitet ökat 
porvolymen. Växter och mikroorganismer hjälper också till att rena 
dagvattnet, och därför bör perkolation nära mark eftersträvas. 
Om marken är tillräckligt genomsläpplig och grundvattnet ligger djupt kan 
vatten ledas direkt ner i ett perkolationsmagasin (Berggren 1991). Det är 
ovanligt att marken är tillräckligt genomsläpplig för att ta hand om 
tillräckliga mängder vatten. Det krävs normalt ytterligare dränering eller 
möjlighet till bräddning vilket innebär att perkolationsmagasinet snarare 
fungerar som ett fördröjningsmagasin. Det krävs möjlighet för bräddning om 
magasinet satts igen eller om kapaciteten överskrids. Bräddningen ska ske så 
att det inte orsakar skador. 
En stenkista är ett magasin under mark som är fyllt med ett stenmaterial, och 
där vattnet lagras i utrymmet mellan fyllnadsmassorna. Det fria utrymmet 
kommer med tiden att sättas igen av finare material, och livslängden på ett 
stenfyllningsmagasin kan uppskattas till några decennier (Stahre 2004). 
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Stenmaterialet som används är singel, makadam eller större sten, och det bör 
vara tvättat (Holmstrand & Lindvall 1979). 
Det finns ett flertal olika varianter av prefabricerade system, som kassetter, 
rör och tunnlar, men principen är i stort sett densamma som för 
stenfyllningsmagasinet (Uponor 2016). Fördelarna är att hålrumsvolymen är 
mycket större och att det i vissa utföranden finns möjlighet till inspektion 
och rensning av magasinet. Vikten är mycket mindre än för ett stenfyllnings-
magasin vilket gör installationen smidigare, och lagringskapaciteten 
betydligt större. Magasinet kan placeras delvis under grundvattennivån och 
ska i så fall omslutas av ett tätt geomembran, men fungerar då endast som 
fördröjningsmagasin. 
För att undvika igensättning genom att omgivande jordmaterial tränger in 
ska en fiberduk omsluta magasinet. På grund av att igensättning i första hand 
sker i botten av magasinet är det en fördel med så mycket sidoyta som 
möjligt. Därför är en avlång form på anläggningen att föredra, vilket också 
ger en mer effektiv spridning och mindre lokal höjning av grundvattnet 
under magasinet. En sedimentationsdel vid inloppet bör installeras och ett 
särskilt filter som tar upp partiklar kan ytterligare fördröja igensättnings-
förloppet. Dessa måste rengöras flera gånger per år (Svenskt vatten 2011). 
Om markytan ovanför ska användas till växter bör magasinet ha en 
överbyggnad som minskar uttorkning (Holmstrand & Lindvall 1979). 

2.5.2 Biofilter  
Biofilter är ett samlingsnamn för olika konstruktioner som är utformade så 
att de ska efterlikna naturens egna sätt att omhänderta vatten genom 
biologiska, fysikaliska, mekaniska och kemiska processer (Lindfors et. al. 
2014). Biofilter kan beskrivas som en bädd av vegetation med en 
fördröjnings- och en översvämningszon. Dessa används för att rena och 
fördröja dagvatten genom infiltration och magasinering.  
Biofilter kan variera i stor utsträckning vad gäller utseende och konstruktion, 
beroende på vilka egenskaper som eftersträvas (Fridell 2015). Deras 
slutgiltiga utformning gör att de ibland kallas svackdiken, raingarden etc. 
men är i grunden olika typer av biofilter. Diken och infiltreringsstråk 
behandlas dock separat i avsnitt 2.5.4 då deras uppbyggnad skiljer sig i viss 
grad. Det som finns gemensamt för biofilter är att det finns inlopp, 
vegetation, erosionsskydd, fördröjningszon, filtermaterial, dränering och 
någon typ av bräddavlopp. Två möjliga utföranden visas i figur 2 och figur 
3. I dessa fall är flödet från taket kopplat direkt på anläggningarna.  
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Figur 2:Exempel på utformning av en nersänkt växtbädd (Lindfors et. al. 2014). 

 

 
Figur 3:Exempel på utformning av ett upphöjt biofilter med dränering (Lindfors et. al. 2014). 

2.5.2.1 Inlopp 
Inloppets utformning är kritiskt för att biofiltret ska nå sin fulla funktion. 
Den ska kontrollera inflödet så att erosion inte uppstår, fördela flödet jämt 
över ytan och naturligt leda vattnet så att översvämning inte sker i 
konstruktionen (Prince George’s County (PGC) 2009). Det är inloppets 
storlek som bestämmer hur stort flöde som kan släppas på konstruktionen 
och erosionsskyddsvall bör ske efter detta. Inledning av vatten kan ske 
genom ränna, kanal, öppningar från hårdgjorda ytor eller på bred front som 
t.ex. över en gräsyta (Fridell 2015). För att reducera hastigheten på vattnet 
och förhindra att erosion inte uppstår så bör någon form av skydd anläggas 
(Lindfors et. al. 2014). Detta kan vara i form av stenar, betongplattor eller 
makadamvallar. 
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2.5.2.2 Filtermaterial  
Filtermaterialet har den viktiga rollen att rena det vatten som går igenom. 
Den ska även utgöra en lämplig miljö för vegetation att leva i, vara 
genomsläpplig nog för att infiltrera dagvattnet och samtidigt förhindras från 
att blandas med den jord som finns under anläggningen (Water by design 
2014). För att vegetationen ska frodas så krävs att filtermaterialet uppnår 
erforderlig nivå på tillgång till näring, vatten och syre (Lindfors et. al. 2014). 
För att vara anpassat till fördröjning så bör filtermaterialet vara tillräckligt 
genomsläppligt för att släppa igenom stora mängder vatten vilket gör att 
bädden får en brist på vatten. För att ha en hög reningsgrad bör den däremot 
ha en hög halt lera som i istället gör att bädden blir syrefattig och har en låg 
infiltrationskapacitet. Detta innebär att den jord som finns på plats oftast inte 
uppnår kraven som ställs. Därför används ett filtermaterial istället. 
Muthanna et. al. (2008) framhåller att ett sandbaserat filtermaterial är 
fördelaktigt i kallare klimat då det tillåter infiltration även under frost. Dock 
bör biofiltrets area utökas vid användning av sandbaserade filtermaterial då 
infiltrationshastigheten är lägre. För att ett filtermaterial ska kunna användas 
till ett biofilter krävs att Ksat, infiltrationskapaciteten, är större än 0,1 m/h 
(Paus och Braskerud 2014). Detta eftersom kalla klimat kräver en högre 
porositet för att kunna infiltrera vatten även under låga temperaturer.  
Om den befintliga jorden inte uppfyller de krav som ställs så finns det 
rekommendationer för sammansättningen av filtermaterialet (Atlanta 
Regional Commission(ARC) 2016). I tabell 3 återfinns en sammansättning 
som lämpar sig för biofilter. 
Tabell 3: Sammansättning av lämpligt filtermaterial för biofilter (Lindfors et. al. 2014). 

Jordarter Sammansättning 
Sand 70% 

Matjord 15% 
Lera 0%1 

Organiskt 
material(mull) 

15% 

1 Om lerhalten är lägre än 10 % och sandinnerhållet hålls högt så kommer Ksat för 
sammansättningen ligga på 0,085-0,3 m/h (Lindfors et. al. 2014).  
Figur 4 visar en rekommenderad uppbyggnad av en växtbädd. Lagret med 
filtermaterial rekommenderas till minst 450 mm. Under filtermaterialet ska 
ett lager med dränerade material finnas där eventuell dräneringsledning kan 
placeras. Över filtermaterialets yta läggs även ett 5-10 cm tjockt mulchlager 
som kan bestå av bark eller grus (Lindfors et. al. 2014; ARC 2016; City of 
Victoria 2015). Mulchlagret ser till att växtbädden hålls fuktig, renar vattnet 
och bidrar till en bättre miljö för växterna att leva i. 
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Figur 4: Principskiss över ett nersänkt biofilter med vegetation utan dränering(ARC 2016). 

För att biofilter ska kunna uppnå sin fulla funktion så bör det understa lagret 
ligga minst 50-60 cm över den högsta grundvattennivån (PGC 2009; 
Lindfors et. al. 2014). 

2.5.2.3 Fördröjnings- och översvämningszon 
Syftet med biofilter är ofta att dagvattnet ska fördröjas innan det släpps på 
de kommunala dagvattensystemen. När det regnar kommer inflödet att 
överstiga infiltrationshastigheten i filtret. Fördröjningszonens uppgift är då 
att hålla tillbaka vattnet tillräckligt för att låta det infiltrera ner i terrassen. 
Därför är fördröjningszonen extra viktig för funktionen och bör vara så stor 
som möjligt. Det rekommenderade djupet för fördröjningszonen ligger 
mellan 100 och 300 mm. Djupet beror också på vilken effekt som önskas 
vad gäller rening och på vilken vegetation man har. Tömningstiden som 
styrs av att det måste finnas plats för ett nytt regn inom en snar framtid. 
Detta för att syrefattiga situationer inte ska uppstå där t.ex. myggägg kläcks. 
Den rekommenderade tiden för dränering är 12-24 timmar (Lindfors et. al. 
2014). Översvämningszonen är den zon som uppstår mellan inloppet och 
bräddavloppet. För att konstruktionen inte ska ta skada vid höga flöden så 
ska ett bräddavlopp finnas. Bräddavloppet ska kunna ta hand om det extra 
flödet som uppstår och på ett säkert sätt leda bort vattnet. Enligt Fridell 
(2015) bör bräddavloppet placeras nära inloppet så att inte stora flöden 
måste gå över anläggningen innan det leds bort. Paus & Braskerud (2014) 
påpekar dock att om bräddningsavloppet placeras längre ifrån inloppet så 
kan sedimentering ske i större utsträckning. 

2.5.2.4 Vegetation 
Vid val av växter vid utformning av ett biofilter så finns två olika 
tillvägagångssätt (Paus & Braskerud 2014). Först kan valet ske för att skapa 
en mer dekorativ omgivning där underhållet ofta blir stort. Det andra sättet 
är att skapa en omgivning som reflekterar och smälter in i naturen. Denna 
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typ av konstruktion har plantor som är anpassade efter den lokala miljön och 
klimatet och kräver därför mindre underhåll. Växter som trivs i våtmarker är 
sällan lämpliga för biofilter utan växter som bör användas ska vara 
anpassade efter normala till torra förhållanden (Lindfors et. al. 2014). I och 
med att flödet i konstruktionen blir ojämnt så bör istället växter som lever i 
översvämningszoner så som strandzoner vid sjöar, hav och floder användas. 
Andra faktorer som spelar in vid växtvalet är tillgång på sol, vind, vatten, 
näring och vilken klimatzon man befinner sig i. Även växters rotsystem har 
stor inverkan. Växter med större rotsystem kan anpassa sig lättare i tuffare 
miljöer och rekommenderas därför. I möjligaste mån bör växter som är 
anpassade till det lokala klimatet användas. Under vintertid så visar 
forskning på att växter med tjockare stammar skapar hål i isen som förbättrar 
infiltrationen, och bör därför inte kapas lägre än ca 5-10 cm under hösten 
(Paus & Braskerud 2014). Underhåll av vegetationen under de första åren 
efter anläggningen är viktigt för att växtligheten ska kunna etablera sig 
ordentligt. Vattning under torrperioder kan bli nödvändigt. De fall där 
inloppsvattnet inte har ett stort näringsinnehåll, t.ex. takvatten, så bör även 
gödsel användas och då ges i små doser under en längre period för att bäst 
kunna bistå växtligheten. 

2.5.2.5 Dränering 
Anläggningar utan dränering rekommenderas endast då den befintliga jorden 
har en hög infiltrationskapacitet (Lindfors et. al. 2014; Paus & Braskerud 
2014). Dränering av anläggningen krävs om den omkringliggande jorden 
utgörs utav lera.  

2.5.3 Diken och infiltreringstråk  
Avvattningsstråk är ett smalt stråk som leder bort dagvatten från en eller 
flera fastigheter (Svenskt Vatten 2011). I diken och avvattningsstråk sker 
förutom en fördröjning av flödet även infiltrering och rening av vattnet. Det 
finns olika typer av diken som har olika funktion vid hantering av dagvatten. 
Svackdike och infiltreringsstråk är alla olika namn på typer av 
avvattningsstråk. 
Svackdiken är en kombination av infiltrering och avledning av dagvatten 
som ofta är grunda och öppna med flacka slänter men som ofta är breda 
(Stahre 2004; Svenskt Vatten 2011). Dikenas funktion är att infiltrera och 
rena dagvatten snarare än att föra det vidare. De kan utföras med eller utan 
vattenspegel och anläggs med en bredd på 0,6-2,4 m för att inte skapa för 
stora flöden (ARC 2016). En torrlagd konstruktion består av ett lager med 
filtermaterial och kan utformas med eller utan dräneringsrör under. Båda 
alternativen utformas med växter och ofta med en svag lutning på max 2 %, 
för att tillåta vattnet rinna med minimal hastighet och på så sätt ha en 
maximal fördröjning. Svackdiken med vattenspegel kräver högt grundvatten 
eller jord som är dålig på att infiltrera. Detta för att kunna hålla sig med 
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vatten för att bistå vattenväxter. Konstruktionen liknar mer en mindre form 
av våtmark. När vattnet får stå stilla kan dock problem med odör och mygg 
uppkomma. För att underlätta för vattnet att perkolera ner i jorden kan den 
beläggas med ett lager av sten i bottnen (Stahre 2004). Svackdiken är bra ur 
fördröjningssynpunkt och kan avleda stora mängder vatten även vid låga 
vattendjup (Svenskt Vatten 2011).   
Infiltrationsstråk är smala stråk som används för att avvattna det 
överskottsvatten som inte infiltreras från områden (Svenskt Vatten 2011). 
Stråken har ofta flacka slänter samt gräsbeklädnad. De anläggs med ett 
underliggande makadammagasin som kan kombineras med 
dräneringsledning till det kommunala dagvattensystemet. Dessa kan 
användas t.ex. utmed vägar eller mellan fastighetstomter. Stråken bör utföras 
med en lutning inåt på 1:5 samt en uppbyggnad enligt figur 5.  

 
Figur 5:Principskiss av ett dräneringsstråk (Svenskt Vatten 2011).   

2.5.4 Dammar (permanent vattenspegel) 
I bostadsområden kan en damm med öppen vattenspegel anläggas för att 
fördröja flödena (Stahre 2004). Denna blir då ett attraktivt inslag i 
boendemiljön. En svårighet med dessa dammar är att kontrollera 
algtillväxten. Det finns dock åtgärder som kan reducera risken.  

 Vid utformningen kan dammen förses med en bottenventil för att 
kunna tömma vattnet helt och på så sätt underlätta rensningen.  

 Växter som kan minska den mängd närsalter som tillförs bör 
planteras.  

 För att hålla ett högt syreinnehåll i dammen så bör en rundpump eller 
fontän anläggas 

För att säkerställa att vatten alltid finns ska bottnen och sidorna täckas med 
gummiduk för att täta (Svenskt vatten 2011). För att få bra kvalitet på 
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vattnen bör djupet vara minst 1 m annars ökar risken för algbildning under 
sommarmånaderna då temperaturen i vattnet stiger.  
Dammar med permanent vattenspegel kräver stort underhåll (Stahre 2004). 

2.5.5 Översvämningsytor 
Översvämningsytor är ett sätt att fördröja dagvattnet genom att skapa en 
tillfällig fördämning (Lidström 2013). Detta görs genom att utflödet från 
området är strypt. Vanligtvis görs detta i form av ett nersänkt parti i marken; 
en så kallad torr damm. Under kraftiga regn kommer vattnet att brädda upp 
till kanten och kan sedan återgå till dagvattensystemet allteftersom flödet 
minskar. I stadsmiljöer bör översvämningsytor utformas för att smälta in i 
omgivningen (Stahre 2004). De bör göras attraktiva och anpassas för att vara 
tillgänglig för allmänheten. Där gräsmark används så bör slänterna göras 
flacka för att enkelt kunna underhållas. Översvämningsytor kan även göras i 
hårdgjorda material och används oftast i hårt exploaterade områden. 

2.5.6 Stuprörsutkastare 
En enkel metod för lokalt omhändertagande av dagvatten är att låta stupröret 
mynna ut i en utkastare och infiltrera i en gräsyta. För att säkerställa att 
vatten inte skadar husgrunden bör vattnet ledas ut minst 3 m i rör eller en tät 
skålad vattenavledare som till exempel kan utföras i betong (Växjö 
kommun, 2015a). Närmast grunden kan en tät gummiduk läggas ca 10 cm 
under markytan. Den bör sträcka sig minst 2,5 m från husliv och avslutas i 
en infiltrationsgrop. För att hindra att vattnet rinner tillbaka mot husgrunden 
behöver marken luta bort från byggnaden. Ut till 3 m från byggnaden bör 
marken ha en lutning på minst 1:20, och längre ut en flackare lutning på 
minst 1:100. Om byggnaden ligger i en sluttning ska marken även på sidan 
som vetter uppåt mot sluttningen ha en lokal lutning bort från husgrunden 
(Svenskt vatten 2011). Risken för erosion och vattenansamlingar minskar 
om avrinningen till grönytorna kan göras på bred front, exempelvis via en 
ränna eller dike, och ytan bör luta så att vattnet kan fördelas jämnt 
(Holmstrand & Lindvall 1979). För att infiltrationen ska fungera bör 
matjordslagret vara minst 15 cm tjockt och ha en viss inblandning av sand 
eller grus (Svenskt vatten 2011). Porvolymen kan uppskattas till 25 %. 

2.5.7 Vattenåtervinning 
Dagvatten kan samlas upp i regnvattentunnor eller i regnvattentankar som 
grävs ner på tomten och kan sedan användas till exempelvis bevattning i 
trädgården (Uponor 2016). Vattnet bör filtreras innan lagring och behållaren 
ska förses med ett bräddavlopp. En underjordisk regnvattentank förses med 
en pump så att vattnet kan spridas med trädgårdsslang. Studier har även 
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gjorts för att använda regnvatten som ersättning för tappvatten för 
exempelvis bad, tvätt och spolning av toaletter (Gerklev 1994). Metoden 
kallas lokalt utnyttjande av dagvatten (LUD) och har provats bland annat i 
Tyskland. Enfamiljshus är lämpliga för LUD eftersom takytor och 
vattenförbrukning har ett gynnsamt förhållande. 

2.6 Dimensionering av LOD-anläggningar  
Dimensionering av LOD-anläggningar görs utifrån det dimensionerande 
inflödet som beräknas enligt kapitel 2.3. Därefter görs en beräkning eller 
uppskattning av utflödet med tillägg för eventuell nedträngning i mark och 
avdunstning under regnets varaktighet. 

2.6.1 Perkolationsmagasin 
Dimensionering av perkolationsmagasin görs genom att beräkna den största 
volym som uppstår vid skillnaden mellan dimensionerande inflöde och ett 
känt eller uppskattat utflöde (Larm 2013). 
Larm (2013) har även beskrivit att om grundvattennivån ligger mer än 0,5 m 
under anläggningens botten så bör hänsyn tas till exfiltrationsflöde vilket 
innebär att vatten från konstruktionen perkolerar vidare ner till grundvattnet 
och ger ett extra utflöde. Bottenarean kommer att sättas igen med tiden och 
anses därför vara tät. För säkerhets skull rekommenderas att bara räkna med 
halva magasinets sidoyta. På grund av att marken inte är homogen ska 
endast halva värdet av perkolationshastigheten användas vid 
dimensionering. Efter omvandling till [l/s] genom multiplikation med 1000 
beräknas med ekvation 4. 
 

 = × 0,5 × × 0,5 × 1000 (4) 
 
Qexf = Utflöde genom exfiltration [l/s] 
Asida = Magasinets sidoyta [m2] 
K = Exfiltrationshastighet [m/s] 

2.6.2 Biofilter 
Vid fokus på rening har inte bara den totala avrinningsytan betydelse, utan 
också den impermeabla ytans storlek. Biofiltrets area behöver vara 2-6 % av 
den hårdgjorda ytan som ska avvattnas (Lindfors et. al. 2014). Med ekvation 
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5 beräknas vilken filteryta som konstruktionen kommer kräva under vissa 
förutsättningar (Paus och Braskerud). Filtrets djup sätts som minst till 0,45 
m och som max till 1,21 m (ARC 2016; City of Victoria 2015). K 
representerar filtrets infiltrationskapacitet i [m/h] och värdet ska vara minst 
0,1 för att materialet ska vara självdränerande (Paus & Braskerud 2014). 
Den maximala vattennivån över filtermaterialet (hmax) ska enligt ARC 
(2016) sättas till max 0,3 m. Det rekommenderade nivån ligger på 0,22 m. Tf är den tid som anläggningen får stå med vatten. Tider mellan 12-24 h är 
rekommenderade värden för en filterbädd (ARC 2016; Lindfors et. al. 2014). 

 

 = ∗ ∗
ℎ + ∗  

 
(5) 

ABio = Biofiltrets yta [m2] 
N = Den totala volymen från den dimensionerade nederbörden [m] 
hmax = Avstånd mellan filterbädd till maximal bräddningshöjd [m] 
K=  Filtermaterialets infiltrationskapacitet [m/h] 
Tr = Regnets varaktighet [h] 
Om grundvattennivån ligger mer än 0,5 m under anläggningens botten så 
bör hänsyn tas till exfiltrationsflöde även vid dimensionering av biofilter. 
vilket innebär att vatten från konstruktionen perkolera vidare ner till 
grundvattnet och ger ett extra utflöde. Eftersom jorden inte är homogen 
rekommenderar Lindfors et. al. (2014) att endast halva infiltrations-
kapaciteten Kexf tillgodoräknas. Det totala utflödet Qexf från exfiltration 
beräknas enligt ekvation 6.  
 

 = × 0,5 × × 1000 (6) 
 
Qexf = Utflöde genom exfiltration [l/s] 
Abotten+sida = Magasinets botten- och sidoyta [m2] 
Kexf = Exfiltrationshastighet [m/s] 
 
Biofilter kan dimensioneras efter tabell 4. Måtten i kolumnen till höger är 
rekommenderade och inom parentes visas de intervall som kan användas. 
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Upphöjda och nersänkta biofilter konstrueras efter liknande principer 
(Lindfors et. al. 2014). Figur 6 visar uppbyggnaden av ett upphöjt biofilter.   
Tabell 4: Dimensioneringsförutsättningar för ett upphöjt biofilter (Lindfors et. al. 2014). 

Parameter Not. Enhet Biofilter 
Anläggningens längd L m <40 
Anläggningens bredd wb m ≥0,60 

Total reglerhöjd hr m 0,25(0,1-0,50) 
Reglerhöjd upp till bräddnivå hr1 m 0,20(0,05-0,45) 

Reglerhöjd från bräddnivå till omgivande yta hr2 m 0,050 
Bäddens djup hv m 0,45(0,40-0,70) 

Växtbäddens infiltrationskapacitet, hydraulisk 
konduktivitet 

K m/h 0,20(0,05-0,30) 

Djup på avskiljande sandlager hs m 0,10(0,10-0,15) 
Djup på makadamlager hm m 0,35(0,15-0,60) 

Dräneringsledning, diameter φdr mm 110(≥100) 
Djup på bädd för dräneringsledning hml m 0,10(0,1-0,15) 

 

 
Figur 6: Skiss över ett upphöjt biofilter(Lindfors et. al. 2014).  

2.6.3 Infiltrationsyta  
Beräkningen är tillämplig vid beräkning av erforderlig infiltrationsyta om 
stuprörsutkastare används, och vid avvattning från hårdgjorda ytor på bred 
front utmed exempelvis vägar, gångar och uteplatser. Mdim [m2] som 
beräknas enligt ekvation 7 ger den area som kommer tas i anspråk för att 
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magasinera den dimensionerande volymen  i matjordslagret (Svenskt vatten 
2011) 
 

 = ℎ ×  (7) 

 
= ö [ ] 

ℎ =  å  [ ] 
=   [-] 

Perkolation till underliggande mark föreligger under hela markytan vilket 
beskrivs av ekvation 8 där Q betecknar perkolationsflödet [m3/h] (Svenskt 
vatten 2011). 
 

 = ∗  (8) 
 

=   [ ] 
=  [m/h] 
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3. Metod 
I denna rapport har både primär- och sekundärdata samlats in. Primärdata är 
data som är insamlad i ett specifikt syfte av den som utför undersökningen 
och sekundärdata är insamlad information utav teori som redan existerar 
(Jacobsen 2002). Kvalitativ och kvantitativ metod beskriver hur data samlats 
in (Bryman & Bell 2015). Den kvantitativa metoden innebär att data samlas 
in som är mätbar. Detta kan t.ex. göras genom enkäter och mätningar. När 
en kvalitativ metod används ligger vikten istället på uttalade ord än mätbara 
data. Till denna studie används intervjuer och observationer. 

3.1 Kvalitativ studie 

3.1.1 Intervjuer 
Det finns tre olika former av intervjuer som kan användas vid insamling av 
primärdata (Bryman & Bell 2015). Strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Dessa tre olika former har använts vid olika 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer har valts därför att denna metod 
tillåter för både öppna och fixerade svar. Denna metod har valts för att 
maximera kunskaps- och informationsutbytet. Intervjun med Henrik Wibroe, 
stadsarkitekt, och Elin Nilsson, bygglovsingenjör, har utförts som 
ostrukturerad och detta för att få en ökad förståelse och bakgrund till 
problemet. Intervjuer med privata byggherrar har även utförts som mer 
strukturerade intervjuer. Detta för att en viss information var eftersträvad i 
denna situation och därför utgick från en intervju med striktare ramar.  

3.2 Litteraturstudie 
En utförlig litteraturstudie ligger som grund för rapporten. En bred studie i 
bakomliggande forskning för att kunna analysera problemställningen  och 
samla in relevant data har gjorts.  

3.3 Data 
Vetenskapliga artiklar har sökts via relevanta databaser via Växjö 
universitetsbibliotek. Databaser som Science Direct och Wiley Online 
Library har använts för att få tillgång till granskat material. Teori i form av 
facklitteratur, manualer m.m. har använts för att angripa området från olika 
perspektiv. 
Intervjuer med verksamma yrkesmän har valts för att ta del av deras 
erfarenheter från verkliga situationer samt att komplettera där teori inte varit 
tillräcklig. För att arbetsmetoden skulle kunna utformas för den tilltänkta 
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målgruppen utfördes intervjuer med privatpersoner som köpt tomt för 
småhusbyggnation. 
 

3.4 Urval, validitet och reliabilitet 
För att skapa ett urval som  ur social synpunkt så nära som möjligt speglar 
verkligheten har intervjuer utförts med fackkunniga inom kommunen samt 
med privatpersoner i början av en nybyggnation. Bland de privata 
fastighetsägarna har personer från området Vikaholm valts då dessa har 
kvalitetsprogram att förhålla sig till och därför har ett mer genuint intresse. 
Detta kan i sin tur ge ett annat resultat då personerna redan kan besitta en 
viss uppfattning eller kunnande inom området.  
Data från studier kan skilja sig med verkligheten då de ibland är utförda i 
andra länder där lokala faktorer kan skilja sig från svenska. Även 
handledningar utgivna från statliga organisationer utomlands har använts. 
Därav kan materialet vara påverkat av rådande förhållanden i de specifika 
länderna. 
Rapportens resultat kan komma att variera om ett annat urval görs för 
intervjuer. Eftersom de intervjuade är lokalt aktiva i Växjö kan val av en 
annan demografi komma att visa ett annat synsätt på dagvatten. Detta 
kommer då reflekteras i deras svar. Litteraturen har valts med hänsyn till 
Växjös klimat och förutsättningar. Därför kommer resultaten att variera om 
ett annat klimat skulle väljas. 
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4. Genomförande 
4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes och sammanställdes i kapitel 2 Teoretiska 
utgångspunkter. Litteraturstudien omfattar dagvatten, regnteori, 
geohydrologiska förhållanden och olika anläggningar för LOD. 

4.2 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med personer som arbetar med dagvattenfrågor. 
Rolf Bengtsson1, abonnentingenjör på tekniska förvaltningen gav bland 
annat information om dagvattennätet och omhändertagande av dagvatten i 
stor och liten skala, se bilaga 1 för intervjuguide. Peter Gustavsson2, 
utredningstekniker på tekniska förvaltningen bidrog med erfarenheter från 
skötsel, underhåll och utformning av dagvattendammar och kunde ge en 
bättre förståelse för hur hanteringen fungerar i praktiken, se bilaga 2 för 
intervjuguide. Henrik Wibroe3, stadsarkitekt, och Elin Nilsson4, 
bygglovsingenjör, upplyste om hur lokalt omhändertagande av dagvatten 
kommer in i bygglovssammanhang. Utav dessa hölls intervjuerna med Rolf 
Bengtsson och Peter Gustavsson som semistrukturerade. Detta för att få en 
öppen diskussion som kan ger mer information kring ämnet än vad skulle ha 
utrönts ur frågor. Intervjun med Henrik Wibroe och Elin Nilsson hölls som 
helt ostrukturerad. Detta gjordes för att kartlägga hur en arbetsmetod bör 
utformas utifrån deras erfarenheter och perspektiv.  
Efter kontakt med planeringskontoret i Växjö kunde ett kvarter som visas i 
figur 7 identifieras där köparna fick tillträde till sina fastigheter under 2016, 
och köparnas identitet och kontaktuppgifter lämnas ut. Tomterna var ca 
1000 m2 och låg i flack terräng utan någon påtaglig lutning. Vidare var de 
grovterraserade och helt utan vegetation vid överlåtelsen. Området 
Vikaholm omfattas av ett kvalitetsprogram som reglerar hur mycket 
dagvatten som får släppas ut till det kommunala dagvattennätet (Växjö 
kommun 2012). En viss andel av den hårdgjorda ytan får anslutas direkt, 
men övriga ytor ska fördröjas på tomten. Det är dock tillåtet att ansluta dessa 
ytor till den kommunala dagvattenledningen med ett begränsat flöde. I och 
med kvalitetsprogrammet var många av de tillfrågade angelägna om att få 
veta mer om dagvattenhantering. 

                                                 
1 Rolf Bengtsson Abonnentingenjör Växjö Kommun, intervju den  April 2016 2 Peter Gustavsson Utredningstekniker Växjö Kommun, intervju den  19 April 2016 3 Henrik Wibroe Stadsarkitekt Växjö Kommun, intervju den 22 April 2016. 4 Elin Nilsson Bygglovsingenjör Växjö Kommun, intervju den 22 April 2016. 
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Figur 7:Kvarteret Gulli Petrinis väg. 11 tomtköpare kontaktades. 

Brev skickades ut med inbjudan till 11 fastighetsägare om att delta i en 
intervju, och därefter kontaktades övriga per telefon. Sex stycken privata 
fastighetsägare på området Vikaholm i Växjö intervjuades, se bilaga 3 för 
intervjuguide. Intervjuerna med privatpersonerna har sammanfattats och 
analyserats för att ge en överblick i stället för att redovisas var för sig. 
Speciellt för detta område är att kvalitetsprogram finns som kontrollerar hur 
dagvatten ska hanteras på tomterna. Dessa har utförts som strukturerade 
intervjuer där frågor ställts för att undersöka vad en privatperson förväntar 
sig, kräver eller behöver från en arbetsmetod.  

4.3 Framtagning av arbetsmetoden 
Arbetsmetoden baseras i stora drag på att göra LOD begripligt för någon 
som inte har någon tidigare kunskap om dagvattenhantering. En mycket 
omfattande teori behöver förenklas så att den blir hanterbar. Utformningen 
av de olika typerna av anläggningarna ska förklaras översiktligt med 
fastighetsägarens eget intresse av tomtens utformning som huvudfokus, och 
dimensionering ska kunna göras med en enkel men logisk metod. Detta 
innebär att vissa steg som normalt görs vid en dimensionering helt behöver 
tas bort eller förenklas, vilket får till följd att anläggningen troligen inte blir 
optimal. Eftersom det handlar om mycket små anläggningar blir effekterna 
av en mer oprecis dimensionering inte lika allvarlig som om det hade varit 
ett större utjämningsmagasin på det kommunala dagvattennätet.  
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4.3.1 Beskrivning av dagvatten 
För att beskriva dagvattenhanteringen är det lämpligt att utgå från hur 
nederbörd hanteras i naturen och jämföra med hur marken påverkas när den 
bebyggs.  

4.3.2 Förutsättningar 
Förutsättningar för LOD på den aktuella fastigheten beskrivs.  
En genomgång av fastighetens fysiska egenskaper skapar en förståelse för 
vilka fysiska faktorer som har betydelse för val och placering av LOD-
anläggning. Höjdskillnader, ytvattentransport, vegetation, grundvatten och 
jordmån beskrivs, även med hänsyn till det närmsta området utanför 
fastigheten. Därefter förs ett resonemang om hur tomten kan anpassas med 
avseende på LOD. 
Ett annat sätt att minska avrinningen på fastigheten är genom materialval 
eller utformning som gör att de hårdgjorda ytorna kan minskas. Metoderna 
som beskrivs är vegetationsklädda tak och genomsläppliga beläggningar.  

4.3.3 LOD-anläggningar 
Utifrån de fysiska faktorerna från 5.3.2 och planeringen av trädgården 
beskrivs de olika metoderna för LOD. Grundläggande information om 
anläggningarna presenteras och utöver det beskrivs hur vanliga misstag kan 
undvikas.  

4.3.4 Förslag för LOD 
När ovanstående steg är avklarade finns tillräckligt underlag för att rita upp 
ett preliminärt förslag som sedan dimensioneras med hjälp av beräkningar. 
Dimensioneringen görs med en enkel beräkningsmetod, och slutligen görs 
eventuella anpassningar som leder till det färdiga förslaget. 

4.3.4.1 Förenklade beräkningar 
För att förenkla beräkningarna maximalt har det dimensionerande regnet  
valts i samråd med handledare Malin Engström och från rådgivning av Rolf 
Bengtsson5, Växjö kommun. Intensiteten är då satt till 250 l/s, ha och 
varaktigheten tio minuter för ett regn med tio års återkomsttid. Tio minuters 
varaktighet är uppskattningsvis den dimensionerande varaktigheten för 
anläggningarna då de är anslutna till kommunal dagvattenledning. Korta 
varaktigheter är ofta också dimensionerande för ledningarna.  

                                                 
5 Rolf Bengtsson Abonnentingenjör Växjö Kommun, intervju den 12  April 2016 
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Flödet som beräknas utifrån avrinningen fås genom ekvation 3 avsnitt 2.3.4. 
För att förenkla denna ekvation ytterligare så omvandlas intensiteten från 
[l/s,ha] till [m] genom ekvation 9.  
 

 = × ( ) × 0,001 × 10  (9) 
 
N = Den totala nederbörden [m] 
iÅ = regnintensitet [l/s,ha] 
TR = regnvaraktighet [s] 
0,001 = omräkningsfaktor från liter till m3 
10-4 = omräkningsfaktor från hektar till m2 
 
Avrinningskoefficienten för ett område beräknas genom ekvation 2. Denna 
ekvation är lämpligast att använda där det sammanlagda flödet skall ledas 
till samma anläggning. För mindre privata fastigheter innebär det att 
avrinningskoefficient lämpligen bör användas enskilt för de olika ytorna. De 
olika koefficienterna tas då från tabell 2.  
Flödet från varje yta beräknas genom rationella metoden se avsnitt 2.3.4, där 
intensiteten ersätts med N [m] från ekvation 3. Ytterligare förenkling görs 
genom att genom att integrera klimatfaktorn i nederbörden. V [m3] som 
beskriver den volym nederbörd för ett område som behöver tas omhand 
beskrivs då i ekvation 10: 
 

 = × ×  (10) 
Där  

 = ×   
 
I och med att ytor med olika avrinningskoefficienter och dess area varierar 
så slås inte dessa variabler ihop. 
 



29 
Albertsen & Lindberg 

5. Resultat och analys 
Genom insamling av information från intervjuer och litteratur har en 
arbetsmetod i fem steg tagits fram för att underlätta anläggning av LOD-
anläggningar, se figur 8. Eftersom arbetsmetoden är anpassad till privata 
fastighetsägare kan läsaren inte antas känna till något om dagvatten. Därför 
ges först en introduktion till dagvattenhanteringens roll i ett större 
sammanhang. Därefter påtalas fördelarna med att LOD tillämpas på de 
enskilda fastigheterna. 

 
Figur 8: Beskrivning av hur en LOD-anläggning utformas och dimensioneras enligt arbetsmetoden 

Arbetsmetoden ligger till grund för ett utkast till en broschyr som tagits fram 
åt Växjö kommun. Den återfinns i bilaga 4. 

5.1 Intervjuer 
Henrik Wibroe6, stadsarkitekt, och Elin Nilsson7, bygglovsingenjör, berättar 
vid intervjutillfället att kunskapsnivån om LOD hos byggherrar, 
entreprenörer och modulhusföretag är låg. Nilsson7 anser därför att det finns 
ett behov för en förenklad arbetsmodell som kan appliceras i verkligheten 
och underlätta för privatpersoner att få en konstruktion som lever upp till sin 
funktion. Detta är även något som efterfrågats från privat håll när bygglov 
sökts.  
Intervjun med Rolf Bengtsson8, abonnentingenjör på Växjö kommun gav 
informationen att stenkistor i praktiken är den enda teknik som används för 
LOD i Växjö i dagsläget. Dessa utformas ofta inte med hänsyn till 
förutsättningarna på tomterna och kan därför heller inte fylla sin funktion på 
rätt sätt. Intervjuer med privatpersoner styrker detta då stenkistor vanligen är 
den enda metod de känt till på förhand.  

                                                 
6 Henrik Wibroe Stadsarkitekt Växjö Kommun, intervju den 22 April 2016. 7 Elin Nilsson Bygglovsingenjör Växjö Kommun, intervju den 22 April 2016. 8 Rolf Bengtsson Abonnentingenjör Växjö Kommun, intervju den 12  April 2016 
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Bengtsson9 är positiv till att biofilter, diken och dammar används i högre 
utsträckning och menar att anledningen till att de inte används är att 
kunskapen om dem inte är tillräckligt utbredd. Ett vanligt misstag som 
försämrar funktionen hos perkolationsmagasin men som också kan leda till 
problem för avvattning av biofilter, dammar och diken är att det saknas 
dränering som är ansluten till dagvattennätet. Intervjuerna visade att detta är 
en kunskap som saknas hos privatpersonerna. Byggföretagen som utför 
utformningen av stenkistorna har inte heller informerat om detta vilket kan 
tyda på att kunskapen saknas även där. 
Peter Gustavsson10, utredningstekniker på Växjö kommun, beskriver vid 
intervjutillfället bland annat underhållet av de kommunala dagvatten-
dammarna. Han poängterar att det vore en stor fördel om LOD-anläggningar 
i större utsträckning byggdes för att rena dagvattnet. En ökad fördröjning på 
enskilda fastigheter skulle troligtvis även ge stora förbättringar för 
dagvattenhanteringen.  
De intervjuade privatpersonerna visar inget större intresse för att utforma 
trädgården så att den ska passa för att ta hand om dagvatten ovan mark, men 
flera tycker däremot att det är bra om deras ansträngning för att omhänderta 
dagvattnet lokalt leder till att förbättra miljön. I de flesta fall saknades 
kunskapen om att det fanns några sådana fördelar med LOD.  
Hälften av de intervjuade privatpersonerna ansåg att funktionen hos 
anläggningen var den viktigaste aspekten för att förhindra skador på 
byggnader och tomt. Rädsla för att husgrund skulle kunna ta skada eller att 
trädgården skulle kunna bli till en våtmark var två av de återkommande 
saker som togs upp. Ett flertal av de intervjuade var av uppfattning att t.ex. 
gröna tak skulle kunna vara en risk i sig och därför en mindre önskvärd 
förbättring de skulle vara villiga att göra. Detta kan då innebära att 
privatpersoner kan känna sig tveksamma till att utforma en anläggning som 
tillåter vattenansamling på gräsytor, som t.ex. efter stuprörsutkastare eller 
svackdiken.  
Intervjuerna med privatpersoner gav också information om att utformningen 
av arbetsmetoden bör vara enkel, med lättläst text och tydliga förklarande 
bilder. Dimensioneringen ska vara så enkel som möjligt med få indata.  
Intervjuerna visade på att kunskapen hos privata fastighetsägare är låg, 
vilket stämmer överens med uppfattningen hos de kommunala 
tjänstemännen. Ett intresse för en broschyr som kan handleda vid 
utformning och anläggning fanns. Bland privatpersonerna rådde det olika 
åsikter över hur detaljerad en handledning bör vara, dock var alla överens 
om att det inte var tillräckligt med en översiktlig beskrivning. 

                                                 
9 Rolf Bengtsson Abonnentingenjör Växjö Kommun, intervju den 12  April 2016 10 Peter Gustavsson, utredningstekniker Växjö kommun, intervju den 19 april 2016 
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5.2 Arbetsmetod 
Arbetsmetoden för att välja, utforma och dimensionera en LOD-anläggning 
är beskriven i detta kapitel, och den ligger till grund för broschyren i bilaga 
4. 

5.2.1 Kartläggning av förutsättningar 
Följande frågor behöver besvaras för att kartlägga tomtens förutsättningar 
som anläggningen ska anpassas efter.  

 Kommer fastigheten anslutas till dagvattenservis? 
Om fastigheten ska anslutas till dagvattenservis bör LOD-anläggningarna ha 
en dränering kopplad till denna. En sådan anslutning gör att anläggningen 
alltid kommer kunna avvattnas tillfredsställande. Finns ingen anslutning till 
det kommunala ledningsnätet måste allt vatten kunna omhändertas inom 
fastigheten. Om området har ett kvalitetsprogram som möjliggör att en viss 
del av dagvattnet avleds kan en ledning med begränsat flöde anslutas. 

 Var ligger grundvattennivån?  
Det kan finnas uppgifter om grundvattennivåer som tagits fram under 
exploateringen i andra syften som kan ge värdefull information. Det går 
också att betrakta omgivande mark. Finns några öppna dammar eller har 
marken grävts upp i närheten kan den uppskattas utifrån det. 
Grundvattennivån varierar under året och är vanligtvis störst under 
senhösten innan tjälen kommer eller tidig vår innan växtligheten tar fart på 
allvar.  

 Hur ser jorden ut där anläggningen ska placeras?  
Jordens genomsläpplighet mäts eller uppskattas. Mätning av jordens 
genomsläpplighet utförs oftast inte för att anlägga en LOD-anläggning på en 
småhusfastighet, men infiltrationskapaciteten är i vissa fall avgörande för 
funktionen. Det kan vara tillräckligt med en uppskattning av hur tät jorden 
är, men om det råder osäkerhet ska bedömningen vara försiktig. 
Anläggningen riskerar att bli underdimensionerad om det används ett alltför 
optimistiskt värde på infiltrationskapaciteten. 
För att underlätta planeringen bör en planritning över tomten och dess 
planering upprättas. De synliga fysiska förutsättningarna ritas då in. 

 Lutning: I vissa fall har hela tomten eller området en lutning, och 
ytvattnet kommer att röra sig i den riktningen. Lutning ska alltid 
skapas ut från huset om det inte finns naturligt. Grunden och det 
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färdiga golvets nivå ska ha en säker höjd för att undvika dränerings-
problem. Detta gäller oavsett om LOD ska tillämpas eller inte. 

 Sänkor på tomten: Om det finns några lågpunkter på tomten innan 
den terrasserats ska de markeras på ritningen. Vattnet rör sig 
naturligt till dessa punkter och det kan vara en fördel att placera 
LOD-anläggningen där. Finns planer på att behålla eller skapa sänkor 
har det ännu större betydelse. 

 Vegetation: Befintlig vegetation ritas in. Störst betydelse har större 
träd eller buskar som kommer behållas. Djupa rötter tränger ner i 
jorden och förbättrar infiltrationskapaciteten. Även planerad större 
vegetation kommer på sikt att bidra till bättre infiltrationskapacitet. 

 Hårdgjorda ytor: Hur stora hårdgjorda ytor som planeras är 
avgörande för hur mycket dagvatten som bildas på fastigheten, och 
dessutom kan inte den delen av marken användas för infiltration. Att 
planera så att hårdgjorda ytor minimeras eller att genomsläppliga 
beläggningar används underlättar dagvattenhanteringen oavsett om 
LOD tillämpas eller inte. Genomsläppliga ytor av exempelvis singel 
eller träflis kan användas i rabatterna för den som inte vill ha mycket 
växter.  

 Gröna tak minskar avrinningen till viss del och fördröjer flödet vilket 
underlättar dagvattenhanteringen. 

5.2.2 LOD-anläggningar 
Varje typ av anläggning beskrivs utifrån de fysiska faktorer som kartlagts 
enligt avsnitt 5.2 och som är av betydelse för valet av anläggning. Frågor om 
skötsel hanteras också, liksom fastighetsägarens egna önskemål. Det slutliga 
valet beror trots allt på en subjektiv bedömning. För att ge en översiktlig 
överblick kan en jämförelse mellan de olika LOD-anläggningarna 
sammanställas, exempelvis som i tabell 5.  
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Tabell 5: Översiktlig jämförelse av LOD-anläggningar 

 
För att vatten ska kunna lämna en nedsänkt anläggning genom perkolation 
krävs ett minsta avstånd till grundvattnet. Det bör dessutom finnas en 
säkerhetsmarginal så att det inte finns någon risk att grundvatten i LOD-
anläggningen leds bort i dagvattenledningen. Om grundvattennivån ligger 
för högt kan en tät gummiduk läggas runt magasinet som då endast fördröjer 
vattnet innan det transporteras vidare till utloppet. 
Ytbehovet har betydelse vid utformningen, men LOD-anläggningarna som 
kräver stora ytor bör utgöra en resurs i trädgården.  
Samtliga LOD anläggningar som tillåter vattnet att på något sätt ha kontakt 
med luften kommer att avvattnas genom avdunstning. Avdunstningen beror 
på flera faktorer, som luftfuktighet, temperatur och vindförhållanden, och är 
därför både varierande och svårbestämd. I den förenklade dimensioneringen 
bortses därför från avdunstning. 

5.2.2.1 Perkolationsmagasin 
En fördel med ett perkolationsmagasin är att det inte märks i trädgården vid 
god funktion.  
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Grundvattennivån bör ligga minst 600 mm under magasinets botten för att 
perkolation ska vara möjlig. Ett perkolationsmagasin bör dock placeras nära 
markytan där förutsättningarna för perkolation är goda. 
Skötseln består i att någon gång om året tömma sandfånget och i 
förekommande fall filtret vid inloppet. I övrigt ska funktionen kontrolleras 
och eventuell bräddning observeras eftersom det kan tyda på igensättning. 
Ett perkolationsmagasin med stenfyllning måste i så fall bytas ut vilket kan 
bli nödvändigt efter ett par decennier, medan ett prefabricerat magasin kan 
utformas så att det är möjligt att rengöra. Sammantaget kräver ett 
perkolationsmagasin lite skötsel. 
Den förenklade dimensioneringen innebär att bortse från perkolation till 
omgivande jord och utflöde via eventuell dränering under regnets 
varaktighet. Antagandet förutsätter att varaktigheten är kort och görs genom 
att beräkna hur stor anläggningens volym måste vara för att kunna 
magasinera hela den dimensionerande vattenvolymen. Till detta används 
därför ekvation 11. 
 

 ä  =  ( )
 (%)  

(11) 

 
5.2.2.2 Biofilter 

Grundvattennivån behöver ligga 500 mm under biofiltrets botten för att 
perkolation ska vara möjlig. Ett biofilter kan göras upphöjt och anpassas till 
en hög grundvattennivå om så krävs.  
Skötseln innebär till största delen att ta hand om växterna och vid behov 
plantera nya. Funktionen ska kontrolleras genom att eventuell bräddning 
observeras eftersom det kan tyda på igensättning. 
Den förenklade dimensioneringen görs genom att bortse från 
evapotranspiration. Infiltrationen som pågår inuti biofiltret medräknas 
eftersom jordförhållandena där är kända. Vid dimensionering för korta 
varaktigheter kommer inte vattnet hinna passera filtret och nå dräneringen 
och perkolation är därför inte möjlig. 
I den förenklade ekvationen (4) har konstanter valts från tabell 4. Värdet för 
den hydrauliska konduktiviteten är satt till 0,2 m/h och för den maximala 
vattenhöjden till 0,25 m. Detta beroende på att filtermaterialet ska vara 
sammansatt för att ha en hög infiltrationskapacitet, samt för att vattenhöjden 
inte ska vara för hög så att den orsakar skador på växter. Samtidigt minskar 
chanserna för att vatten ska bli stående under en längre tid.  
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5.2.2.3 Diken 
Ett torrt dike behöver 600 mm från underkant till grundvattennivån för att 
perkolation ska vara möjlig. Det kan även anläggas med vattenspegel om 
grundvattennivån är hög eller om marken har låg infiltrationskapacitet, och 
kan därför även anpassas till en hög grundvattennivå. Det bör utformas med 
dränering som ansluts till dagvattenledning, men om markens infiltrations-
kapacitet är god kan de även anläggas utan. 
Alla typer av diken kan med fördel användas för att samla upp vatten på 
bred front och avvattna en hårdgjord markyta eller en gräsyta, men vatten 
kan också ledas till diket med öppna kanaler eller nedgrävda ledningar. 
Skötseln beror på utförandet. De enklaste dikena kräver endast 
gräsklippning, men de kan också planteras med andra växter som kräver 
skötsel. Om ett dike anläggs med vattenspegel kräver det skötsel som mer 
liknar den för en damm. 
Den förenklade dimensioneringen bygger på att den dimensionerande 
vattenvolymen ska kunna magasineras i diket vid korta varaktigheter. Först 
därefter kommer vattnet att tömmas genom evapotranspiration, perkolation 
eller till ett utlopp via dräneringen. Ett öppet dike dimensioneras så att det 
kan magasinera dimensionerande vattenvolym, och om det är makadamfyllt 
sker dimensioneringen enligt ekvation 11. 

5.2.2.4 Dammar 
Om grundvattnet är högt eller om jorden är tät kan en damm anläggas utan 
tät duk. Anpassning ska göras till grundvattennivån, men varken hög eller 
låg nivå utgör ett hinder från att anlägga en damm. 
Skötseln är omfattande, och speciellt om dammen innehåller en större 
variation vattenväxter eller fiskar. Dammen behöver under alla 
omständigheter hållas ren och den kan med vissa intervall behöva tömmas 
för grundlig rengöring. 
Den förenklade dimensioneringen görs genom att bortse från 
evapotranspiration och perkolation under regnets varaktighet, och endast 
beräkna hur stor vattenvolym som kan magasineras genom ökning av 
vattennivån.  

5.2.2.5 Översvämningsytor 
Översvämningsytor är utformade för att kunna hålla kvar vatten i en 
fördjupning. De är oberoende av avstånd till grundvattennivån, och eftersom 
de förses med utlopp fungerar de även om jorden har låg 
infiltrationskapacitet. Skötseln består i att sköta ytan som kan utföras i 
valfritt material, kontrollera utloppet och hålla rent. Den förenklade 
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dimensioneringen görs genom att bortse från evaporation och infiltration 
under regnets varaktighet och utforma ytan så att den dimensionerande 
volymen kan magasineras.  

5.2.2.6 Stuprörsutkastare 
Stuprörsutkastare kan användas vid alla olika typer av fysiska förut-
sättningar, och är inte beroende av grundvattennivån. Om infiltrationsytorna 
är tillräckligt stora för att ta hand om vattnet behöver inget mer göras, men 
annars är det nödvändigt att komplettera med en dränering eller avledning. 
Vattnet sköljer då över ytan och överskottet rinner vidare till ett dike, damm, 
biofilter eller översvämningsyta som beskrivs ovan. 
Skötseln är minimal. Om infiltrationsytan behöver skötas, och är den klädd 
med gräs brukar det klippas trots att evapotranspirationen egentligen 
förbättras av högre gräs. 
Dimensioneringen görs med ekvation 8. Förenklingen består i att bortse från 
perkolation från matjorden och evapotranspiration under regnets varaktighet, 
och därför bara beräkna hur stor area som krävs för att matjordslagret ska 
kunna magasinera den dimensionerande vattenvolymen. 

5.2.2.7 Vattenåtervinning 
Vattenåtervinning är vanligen ett komplement till övrig dagvattenhantering 
och dimensioneras efter trädgårdens vattenbehov. I övrigt är metoden inte 
beroende av några fysiska förutsättningar. 

5.2.3 Dimensionerande regn 
Det dimensionerande regnet som valts i den förenklade arbetsmetoden har 
gjorts baserat på lokal regnstatistik för Växjö. Regnet används för att 
beräkna nederbördsvolymerna som samlas på en tomt och kräver 
omhändertagande. För att dimensionera en volym kan även 
blockregnsstatistik användas. Nackdelen med det är att de lokala 
skillnaderna inte tas med. 

5.2.4 Utformning av LOD-anläggning 
Ett preliminärt förslag utformas med den eller de LOD-anläggningar som 
valts. Placeringen av dem görs utifrån de fysiska förutsättningarna som 
kartlagts och ritats in tidigare så att det passar ihop med trädgården i övrigt. 
Det är viktigt att i detta skede påminna om att planera så att vattnet har 
någonstans att ta vägen om det blir översvämning eller bräddning från LOD-
anläggningen. Den slutgiltiga anläggningen bör dokumenteras så att 
eventuella underjordiska magasin el ler ledningar är kända, och dessutom 
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kompletteras med en beskrivning av vilken skötsel som krävs för att hålla 
anläggningen i gott skick. Dokumentationen ska sedan följa med om huset 
byter ägare. 
Dimensioneringen görs genom att först bestämma vilka 
avrinningskoefficienter de olika ytorna har enligt tabell 6 nedan. 
Tabell 6: Förenklade avrinningskoefficienter. 

Typ av yta Avrinningskoefficient 
Konventionellt tak 0,9 
Grönt tak 0,7 
Betong- och asfaltyta 0,8 
Stensatta ytor med grusfogar 0,7 
Grusväg 0,4 
Grusplan och grusad gång 0,2 
Gräsyta 0 

De avvattnade areorna mäts upp och avrinningspunkternas flöden beräknas. 
Förenklingen i dimensioneringen baseras på antagandet att det är intensiva 
regn med kort varaktighet som är dimensionerande. I verkligheten kommer 
vatten i vissa fall hinna börja lämna LOD-anläggningarna, men det kan 
anses försumbart. 
I vissa fall kan något behöva justeras eller kompletteras, men om 
beräkningarna visade att planeringen fungerade finns nu ett färdigt förslag, 
För att underlätta för framtiden bör ritningar upprättas där det framgår var 
nedgrävda ledningar och LOD-anläggningar är placerade. Det ska också 
göras en plan för underhåll och översyn så att funktionen upprätthålls. 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Intervjuer 
Intervjuer har utförts från två olika sidor av dagvattenhanteringen från 
kommunens håll och från den privata sidan. Antal intervjuer med 
yrkesverksamma är tillräckligt stort för att få tillgång till tillräcklig 
information från kommunens sida. Däremot så kan ett större antal 
privatpersoner intervjuas för att få en större spridning av resultatet. Eftersom 
inga intervjuer har spelats in så har analys av alla intervjuerna gjorts baserat 
på nedskrivna anteckningar. Detta kan innebära att viss fakta har blivit 
förvrängd eller bortglömd och en viss risk för låg reabilitet finns. I och med 
att alla privatpersoner har haft krav från kommunen vid tomtköpet så är de 
redan medvetna om att dagvatten måste omhändertas. Därmed skulle det 
vara intressant att veta vad fastighetsägare som inte har kvalitetskrav, har för 
åsikter om dagvattenhantering. Detta då omhändertagande inte längre är ett 
tvång utan en frivillig åtgärd. Även en uppföljning med den färdiga 
handledningen hade varit givande för att kunna göra ytterligare förbättringar. 
Inga intervjuer har gjorts med entreprenörer eller modulhusföretag. Detta 
hade kunnat vara ett tillskott vid utformning av en mer teknisk handledning.  
För att få en uppfattning om hur arbetsmetoden skulle kunna tas emot av 
personer utan förkunskaper men med intresse för frågan valdes ett område i 
Vikaholm ut. Ägare till 11 tomter med tillträde under 2016 kontaktades, och 
6 intervjuer genomfördes. En av de intervjuade var ansvarig för att bebygga 
två tomter och representerade därför också en annan fastighetsägare vilket 
innebar att fyra uteblev. 

6.1.2 Litteratur 
I rapporten har stor vikt lagts vid litteraturstudien som är mycket inriktad på 
hur tekniken fungerar. Kunskapen om hur dagvatten fungerar och hur LOD-
anläggningar konstrueras är central. En stor del av teorin som använts är 
baserad på information som är utgivna av statliga organisationer. Detta kan 
innebära att informationen är vinklad utifrån perspektivet att den ska vara till 
fördel för hela samhället. En viktig aspekt av att utforma en arbetsmetod är 
emellertid hur informationen ska nå mottagaren för att kunna tas emot på 
bästa sätt. Större vikt hade kunnat läggas vid att studera teoretiskt hur själva 
presentationen skulle göras och därmed kunnat ge material som är 
lättförståeligt. 
Dammar är en anläggningstyp som beskrivs, men förebilden är de 
kommunala fördröjnings- eller sedimenteringsdammarna. Trädgårdsdammar 
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kan utföras med stor variation, och det finns mycket information att inhämta 
från försäljare, diskussionsforum, mm. Trädgårdsdammars utformning och 
skötsel behandlas inte i denna rapport men det hade med fördel kunnat få ett 
större utrymme.  

6.2 Resultatdiskussion 
Den information som tagits fram har till stor del följt de behov som finns 
och som framkommit genom intervjuerna. Mer fokus hade kunnat ligga på 
rening av vatten och hade då kunnat ge ett annorlunda resultat. En mer 
detaljerad studie i hur omkringliggande faktorer påverkar hanteringen hade 
kunnat göras och som då kunnat ge en helhetslösning på tomten istället för 
enskilda anläggningar.  
Vid förenklingarna av beräkningar har utformningen skett med antagandet 
att regn med kort varaktighet kommer vara dimensionerande. Därmed har 
slutsatsen dragits att en anläggning ska kunna ta emot en volym utifrån det 
flödet. Vissa anläggningar avvattnas långsammare och kan i vissa fall 
behöva dimensioneras efter längre varaktigheter med lägre intensitet, efter-
som det kan ge en större dimensionerande vattenvolym. Detta kan leda till 
att anläggningen blir underdimensionerad. 
Öppna anläggningar är mer fördelaktiga på flera sätt. De kan magasinera 
större volymer vatten samtidigt som de bidrar med en större 
reningskapacitet. Jämfört med underjordiska fördröjningsmagasin kräver de 
mer skötsel. Detta kan dock vägas upp av att de underjordiska 
fördröjningsmagasinen förlorar sin funktion efter ett tag och behöver därför 
göras om på nytt. En öppen anläggning har en potential att fungera så länge 
som den underhålls.  
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7. Slutsatser 
 De fysiska förutsättningarna är viktiga att ta hänsyn till när valet av 

anläggning görs.  
 En stor del avrinningen kan redan innan minskas genom utbyte av 

hårdgjorda ytor.  
 LOD-anläggningar kan enkelt utformas på olika sätt för att vara 

anpassade efter förutsättningar och behov och blir därför 
applicerbara på de flesta tomter.  

Valet av LOD-anläggning underlättas av att vissa förutsättningar på tomten, 
såsom grundvattennivå, infiltrationskapacitet, lutningar och befintlig 
vegetation beaktas. Det är också bra att ha en helhetssyn på hur tomten ska 
avvattnas under hela planeringsskedet, även om dagvattenhanteringen 
troligen inte är det som väger tyngst när trädgården utformas. 
Att förstå sammanhanget gör valen lättare för fastighetsägaren och en 
arbetsmetod behöver ha fokus på informationsöverföringen. Förklarande 
bilder och enkel text underlättar. 
Om en arbetsmetod för att välja LOD-anläggning gör att mer dagvatten kan 
omhändertas i fungerande anläggningar är det positivt för funktionen i den 
kommunala dagvattenhanteringen. Mindre belastning på dagvatten-
ledningarna gör att översvämningar på gator och i källare kan undvikas och 
funktionen i dagvattendammar förbättras. Föroreningarna som når sjöar och 
vattendrag minskas dessutom vilket förbättrar miljön. 

7.1 Framtida arbete 
För att ytterligare förbättra arbetsmetodens användarvänlighet skulle de 
fysiska förutsättningarna kunna läggas in i ett enkelt ritprogram som sedan 
också kunde utföra beräkningarna. Det skulle göra det lättare att anpassa det 
slutgiltiga förslaget eftersom dimensioneringen skulle ske per automatik. 
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BILAGA 1: Intervjuguide Rolf Bengtsson 
Intervju med Rolf Bengtsson Abonnentingenjör Växjö Kommun, 2016-04-
12 

Hur renas dagvattnet i Växjö? 
 
Hur stor del av dagvattnet renas i nuläget? 
 
Hur stor är omfattningen av dagvattnet som kommer in i 
spillvattenledningarna? 
 
Är behovet av avlastning på dagvattennätet olika i olika delar av staden? 
● Bör särskilda insatser riktas mot fastighetsägare i vissa områden för att 
öka intresset för LOD? 
 
Var sker översvämmningar, överbelastningar ofta i systemet? 
● På ett ungefär hur ofta sker bräddningar pga överbelastningar? 
 
Hur ser flödena ut under snösmältningsperioden på våren? 
● Finns det data tillgängligt för detta? 
 
Om LOD-anlägingar på enskilda fastigheter 
 
Vilka reduktionssteg av dagvattentaxan finns, och vad krävs för de olika 
stegen? 
● Varför har stegen 0, 90, 100% valts? 
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Vilken flödesbegränsning är önskvärd från bostadsfastigheter? 
● Finns det något maxflöde? 
 
Vilket statistiskt regn bör dagvattenanläggnigar på privata fastigheter 
anpassas för? 
● Bör olika statiska regn användas vid olika förhållanden, tex på en kulle? 
 
Vilka säkerhetsmarginaler bör finnas mot grundvattennivån vid dränering av 
olika typer av anläggningar under jord? 
 
Hur stort avstånd bör finnas till grannfastigheter? 
 
Har ni någon rekommendation när det kommer till avstånd mellan 
anläggningar och lutande backar? 
 
Vad upplever ni oftast blir fel vid anläggning av LOD-anläggningar? 
● Finns det någon lösning som är svårare att anlägga? 
 
Vilka frågor uppkommer om var och hur anläggningarna byggs, utav privata 
aktörer? 
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BILAGA 2: Intervjuguide Peter Gustavsson 
Intervju med Peter Gustavsson, VA-avdelningen, Växjö kommun, 2016-
04- 19 
Har du någon erfarenhet av att konstruera och underhålla biofilter. Tex 
raingardens, växtbäddar etc? 
 
Finns det några direkta fördelar med att använda sig av biofilter? 
 
Vilken är den största utmaningen som du stött på när det kommer till 
underhållet av ett biofilter? 
 
Finns det något specifikt som ofta utformas fel? 
● Hur skulle utformningen egentligen vara? 
 
Upplever du att det finns växter som kräver mindre underhåll? 

 
Är dagvattendammar en bra lösning för att ta upp och fördröja dagvatten? 
 
Vilka negativa aspekter finns det? 
● Vilket sätt att reducera algtillväxt har du upplevt är mest effektiv? 
 
Vilket underhåll kräver en dagvattendamm? Räkna gärna upp dem. 
 
Finns det något exempel där en trädgård utformats för att tillåta 
översvämning så som en översvämningsyta?  
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När en stenkista anläggs på privat tomt där marken inte har tillräcklig 
infiltrationskapacitet kan den dräneras med klent dimensionerad ledning till 
det kommunala dagvattennätet. Hur ska en sådan anslutning utformas? 
 
Finns det något speciellt som man ska tänka på vid utformning just här i 
Växjö? Tex växter, jordkvalitet etc. 
 
Har vi missat några metoder för dagvattenhantering som skulle kunna 
användas på privata tomter? 
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BILAGA 3: Intervjuguide för privata fastighetsägare 
Intervjufrågor privata fastighetsägare 
 
Vad vet du om dagvatten? 
 
Vet du vart det tar vägen sedan? 
 
Vet du hur dagvatten kan renas? 
 
Vet du vad som gör att dagvattenhanteringen fungerar sämre? 

 
Tycker du att det här är för mycket eller för lite information? 
● Är det någon information som saknas, och vilken? 
 
Är ni intresserade av att få information om hur ni kan minska de mängderna 
dagvatten som ni måste ta hand om? 
 
● Att byta ut helt hårdgjorda ytor mot genomsläppliga ytor tex singel, 
gräsarmering och gröna tak kan göras för att minska avrinningen. Är det 
något av dessa som ni skulle kunna använda er av? 
 
Vad känner ni att ni först skulle behöva veta var det gäller att ta hand om ert 
dagvatten? 
 
● Vet ni vad infiltrering och fördröjning innebär? 
● Vilka former av fördröjningar känner ni till? 
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● Hur ställer ni er till skötsel? 
● Vet ni vilka förutsättningar som avgör vilken anläggning ni kan välja? 
 
Finns det några estetiska inslag i trädgården som ni kan tänka er skulle 
kunna fördröja eller infiltrera vatten? 
● Vilken information om dessa lösningar skulle ni vilja ha? 
 
Vilken aspekt tycker ni är viktigast för en dagvattenanläggning? (tex 
utseende, skötsel, rening) 
 
Hur vill ni att informationen ska presenteras för att enkelt uppfattas av er? 
● Skulle ni föredra föklarande texter eller ska informationen vara mer 
baserad på bilder? 
 
Hurdana beräkningsexempel skulle ni vilja ha med? 
● Vad vill ni ska tas upp i dessa? 
● Hur detaljerade skulle ni vilja att de var beskrivna? 
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BILAGA 4: Broschyr
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