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Mätmetoder för att testa infiltrationskapacitet av dagvatteninfiltrations-
anläggningar i fält 

Bakgrund 

På grund av den höga andelen hårdgjorda ytor i våra städer kan regn- och smältvattnet inte i 
samma utsträckning infiltrera ner till grundvattnet som i naturliga områden. Detta minskar 
grundvattenbildningen samt är en viktig orsak till översvämningar.  

Dagvatteninfiltrationsanläggningar bidrar till att återskapa den naturliga hydrologiska cykeln i 
städer samt att minska översvämningsrisken. Infiltration av dagvatten är en viktig del i en håll-
bar dagvattenhantering. Det finns olika typer av infiltrationsanläggningar, t ex infiltrationsdiken 
och -magasin, permeabel asfalt och betong. 

En utmaning för dagvatteninfiltrationsanläggningar är att infiltrationskapaciteten minskar med 
tiden pga. igensättning med dagvattensediment. Regelbundet underhåll av infiltrationsanlägg-
ningar krävs för att avlägsna detta sediment och därmed att upprätthålla infiltrationskapaciteten. 
Rekommendationer för underhåll sammanfattas i en broschyr som kan laddas ned på LTUs 
webbsida: http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/GreenNano/Publikationer 

För att planera sådana underhållsåtgärder är det viktigt att enkelt kunna uppskatta infiltrations-
kapaciteten. Nedan föreslås en enkel metod för en sådan uppskattning.  

Figur 1: Infiltrationsanläggningar och deras underhåll: borttagning av det översta lagret med finmaterial återskapar 
infiltrationskapaciteten. 

Infiltrationsmätningar 

Infiltrationsmätningar enligt standarder använder enkel- eller dubbelringinfiltrometer. Metoden 
har ursprungligen utvecklats för att mäta infiltrationsförmåga av jord (t ex åkermark, gräsytor). 
Under mätningen måste en konstant vattennivå upprätthållas tills en konstant (mättad) infiltrat-
ionskapacitet mäts. Att upprätthålla en konstant vattennivå i infiltrometern är svårt eller omöj-
ligt samt kräver mycket stora mängder vatten om infiltrationsanläggningen har en hög infiltrat-
ionskapacitet: Är anläggningen däremot igensatt och infiltrationskapaciteten låg tar det mycket 

http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/GreenNano/Publikationer


 

2 

 

tid (ofta flera timmar) att få tillförlitliga mätvärden. Dessutom krävs anskaffandet av en infiltro-
meter för att genomföra mätningarna. 

  

Figur 2: Dubbel- och enkelringinfiltrometer 

Alternativ metod 

En enklare och snabbare metod har utvecklats och testats av LTU (i samarbete med North Ca-
rolina State University).  

I stället för en infiltrometer används en träram (ca. 55x55 cm) som kan enkelt byggas med van-
ligt byggvirke. Denna ram läggs på infiltrationsytan och tätas med en tätningsmassa (t ex gum-
mikitt). Sedan hälls 20 liter vatten i ramen på en gång. Tiden till dess att allt vatten har infiltre-
rats mäts. Denna metod tar mindre tid och kräver ingen speciell utrustning förutom hink, 
virke, 8 skruvar och en klocka.  

  

Figur 3: Enkel metod för infiltrationsmätningar Figur 4 infiltrationskapacitet i mm/min: Jämförelse mellan  
standardtestmetoden och den enkla testmetoden 

Resultatet ger ändå en bra uppskattning av infiltrationsförmågan. Figur 4 visar sambandet mel-
lan standardtestmetoden och den enkla testmetoden. Upp till ca 250 mm/min infiltrationska-
pacitet är skillnaden mellan de båda metoderna inte signifikant, dvs. båda kan användas lika väl. 
Skillnaden som har visats när infiltrationskapaciteten överstiger 250 mm/min har ingen bety-
delse i praktiken. Vid dessa infiltrationskapaciteter skulle >100-årsregn kunna infiltreras och 
inget underhåll är nödvändigt. 



 

3 

 

Slutsats 

Den förenklade testmetoden kan användas för att mäta infiltrationskapaciteten i praktiken. Re-
sultaten är lika tillförlitliga som de som uppmättes med standardmetoden. För att kunna ge-
nomföra den förenklade metoden krävs ingen speciell utrustning förutom material som finns i 
varje byggmarknad. Detta gör metoden till ett alternativ för t ex kommuner eller konsulter 
som enkelt behöver kunna uppskatta infiltrationskapaciteter för infiltrationsanläggningar.  

Detaljerad information finns i Winston, R. J., Al-Rubaei, A. M., Blecken, G. T., & Hunt, W. 
F. (2016). A simple infiltration test for determination of permeable pavement maintenance 
needs. Journal of Environmental Engineering (United States), 142(10) 
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