
G R Ö N  N A N O  I  K O R T H E T

innovativ dagvattenhantering

Nu drar vi igång GrönNano!
Dag&Nät har tillsammans med 20 ytterligare parter fått ett stort projekt  bevil-
jat från VINNOVA. Den totala projektbudgeten är på ca 22 miljoner kronor och 
under två år kommer det att vara mycket aktiviteter runt om i Dagvattensverige. 
Den 27-28 augusti samlades parterna i Knivsta för en Kick off och med stor 
entusiasm drogs projektet igång.

och sätter det i relation till olika rening-
smetoder och utvecklar beslutsstöd som 
kan används för att välja reningsmetod. 
I projektet kommer även processer för 
planering, drift och underhåll av dag-
vattensystem att utvecklas som ska 
underlätta implementering av nya dag-
vattensystem och förbättra arbetet med 
att driva och underhålla anläggningarna. 
I delprojektet ”Innovationsutveckling och 
internationalisering” utvecklas helhet-
slösningar för optimal dagvattenhanter-
ing med avsikt att säljas på den interna-
tionella marknaden. 

GrönNano är en UDI (utmaningsdriven 
innovation) finansierad av VINNOVA och 
de 26 parter som medverkar i projektet. 
De parter som deltar är LTU, Skellefteå 
kommun, Umeva, Östersunds kommun, 
MittSverige Vatten, Sundsvalls kommun, 
Luleå kommun, Göteborgs Stad, Gryaab, 
VA SYD, Malmö Stad, Växjö kommun, 
Rent Dagvatten, StormTac, Purac, Jär-
ven Ecotech AB, Sweco Environment, 
Sweco Architects, NCC, DHI, Kronan 
Exploatering AB, Kemira, Veg Tech, 
Galären, IVL Svenska Miljöinstitutet och 
Vattenmyndigheten.

Projektledare: Maria Viklander 
Biträdande projektledare:  
Annelie Hedström  
Projektkoordinator: Heléne Österlund
www.ltu.se/GreenNano
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Inom ramen för GrönNano kommer 
innovativa varor och tjänster att utveck-
las för att öka implementeringen av mera 
hållbara system för omhändertagande 
av dagvatten. GrönNano tar ett hel-
hetsgrepp på dagvattenfrågan genom 
utveckling av grön infrastruktur (såsom 
gröna tak, biofilter, och dagvattendam-
mar) i samklang med avancerad rening-
steknik. Detta för att utveckla system 
som kan bidra till förbättrad recipientk-
valitet, minska översvämningsriskerna 
och bidra till vackrare stadsmiljöer. 

Projektet syftar också till att ta fram 
ny kunskap om dagvattnets innehåll 

Spåra källor till dagvattenföroreningar och  
samtidigt uppskatta tillskottsvattenmängden?
Inom projektet GrönNano har ett sa-
marbete mellan Dag&Nät och Gryaab 
(ansvariga för rening av avloppsvat-
ten i Göteborgsregionen) initierats. 
Doktoranden Jonathan Mattsson 
undersöker tillsammans med Ann 
Mattsson och Fredrik Davidsson hur 
koncentrationen av kemiska ämnen i 
avloppsvatten i avloppsnätet kan ge 
ledtrådar kring hur mycket tillskotts-
vatten som belastar systemet samt 
hur föroreningsmängden i tillskotts-
vattnet och punktutsläpp från indus-
trier kan ringas in.

Provtagning av omkring 20 kemiska 
ämnen har utförts under totalt tre veck-
ors tid.  Fem ledningar med specifika 
avrinningsområden har kontinuerligt 
fått sitt avloppsvatten provtaget under 
försöksperioden. Utöver dessa statio-
ner togs prov också av inkommande 
avloppsvatten till Ryaverket. Metaller 

såsom kadmium, koppar och zink har 
analyserats men också näringsämnena 
kväve och fosfor. 

Det dataunderlag som provtagningen 
gett ska under vintern sammanställas 
och utvärderas statistiskt. Syftet är att 
undersöka om man, med kännedom 
av den normala sammansättningen på 
det sanitära spillvattnet, med hjälp av 
statistisk behandling av datamaterialet 
kan karakterisera föroreningskällorna 
för de olika avrinningsområdena som 
provpunkterna representerar. Genom 
att normera för innehållet i det sanitära 
spillvattnet bör man kunna beräkna 
koncentrationer i tillskottsvattnet och 
massflöden av föroreningar från olika 
avrinningsområden utan att ha tillgång 
till flödesmätning i provpunkterna.  På 
så vis skulle statistiska metoder kunna 
användas för att få en uppfattning om 
tillskottsvattenmängden genom att jäm-
föra koncentrationer.

Ett annat syfte är att kunna karakteris-
era avloppsvattnet i termer av påverkan 
från punktkällor och/eller mer diffus 
påverkan från föroreningar i dagvattnet. 
Resultatet kommer att presenteras under 
en session på Svenskt Vattens konferens 
”Avlopp och Miljö” som går av stapeln i 
Örebro under januari månad.

Jonathan Mattsson Doktorand, Dag&Nät
Ann Mattsson Avdelningschef, Gryaab
Fredrik Davidsson Miljöingenjör, Gryaab
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Provtagning i Umeå
I Umeå är Ulrika Lindberg Olofsson, utredningsingenjör på UMEVA, och Heléne 
Österlund, postdok på LTU (Luleå tekniska universitet), i full färd med att för-
bereda fältstationer för flödesmätning och automatisk provtagning av dagvat-
ten. Provtagningen är tänkt att komma igång till snösmältningen i vår och totalt 
ska fyra stationer upprättas i olika typer av avrinningsområden. 

Projektet har diskuterats under ett 
par års tid och blir nu genomfört i och 
med GrönNano. Syftet är att undersö-
ka förekomsten av olika föroreningar i 
dagvattnet från högtrafikerade vägar, 
parkeringsplatser och industriområden 
för att kunna bedöma var eventuella 
reningsåtgärder behöver sättas in. Eft-
ersom man vet att det är stora varia-
tioner i föroreningshalter både under ett 
regn, mellan olika regntillfällen och olika 
säsonger, samt också beroende på typ 
av avrinningsområde blir provtagningen 
ofta omfattande om man vill kunna dra 
några generella slutsatser.
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De föroreningsgrupper som i första 
hand kommer att analyseras är metalller 
(exv. koppar, kadmium, bly, nickel och 
zink), polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH:er) och oljor, samt suspenderade 
partiklar (TSS). Slutmålet med projektet 
är att ta fram schablonvärden för de 
aktuella föroreningarna från de olika 
kategorierna av avrinningsområden 
som provtas. Schablonvärdena kom-
mer exempelvis kunna användas för att 
förbättra de modelleringsverktyg som 
används av bl a kommuner för att göra 
uppskattningar av dagvattnets föroren-
ingsbelastning på recipienten dit vattnet 

Innovations- 
workshop i 
Göteborg
I samband med konferensen ”Vattnet i 
den hållbara staden” som hölls i Göte-
borg i mitten på november passade ett 
20-tal medlemmar från GrönNano på att 
ha en gemensam workshop för att se 
till att projektet utvecklas på bästa sätt. 
Representanter från såväl kommuner 
och företag som forskare diskuterade 
frågor på temana:

•  Utmaningarna i den kommunala 
planeringsprocessen och hur kan 
GrönNano vara med och bidra?

•  Var ligger hindren för att vi skall kom-
ma igång med hållbar dagvattenhan-
tering?

•  Vilka tekniska lösningar behövs?

•  Hur bygger och driver vi hållbara hel-
hetslösningar?

•  Hur kommer klimatförändringarna 
inverka på dagvattenhanteringen?

Alla var överens om att det varit en 
intressant och givande dag som tar det 
gemensamma projektet ett steg framåt. 
Flera intressanta uppslag och idéer kom 
fram och som nu skall sammanställas 
och bearbetas vidare.

Erik Bick, Rent Dagvatten
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Identifiering av diffusa  
föroreningskällor
Diffusa föroreningskällor för dagvat-
ten, exempelvis byggnadsmaterial 
och trafik, har i EU:s vattendirektiv 
utpekats som en bidragande orsak till 
försämrad vattenkvalitet. Avrinning 
från tak och andra hårdgjorda ytor 
i stadsmiljön har i tidigare studier 
visats vara en av de  största bidragar-
na av föroreningar till dagvatten. Ett 
flertal av de 16 svenska miljömålen är 
också, indirekt eller direkt, kopplade 
till behovet av en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering.

Inom projektet GrönNano utför nu Alex-
andra Andersson Wikström sitt examen-
sarbete, som går ut på att utreda olika 
konventionella takmaterials bidrag av 
föroreningar till dagvatten. Alexandra är 
civilingenjörsstudent i Naturresursteknik 
vid LTU med inriktning mot miljö och 
vatten och examensarbetet utförs under 
vårterminen 2015. 

Det övergripande målet med arbetet 
är att studera vilka typer av föroreningar 
som kan väntas påträffas i avrinnande 
vatten från olika takmaterial. Genom att 
utreda detta kan det i förlängningen bli 
möjligt att undvika förorening av dag-
vattnet, genom att antingen utesluta 
berörda material ur byggprocessen eller 
utveckla relevanta dagvattenhanter-
ingssystem i stadsmiljön.

I studien ingår både organiska 
föreningar och metaller, till skillnad från 
tidigare studier inom området som i stor 

leds och där det släpps ut. Kunskapen 
som tas fram kommer också användas 
vid fortsatt utveckling av reningstekni-
ker som kan skräddarsys för att passa 
föroreningsinnehållet för respektive 
områdeskategori.

Ulrika Lindberg Olofsson  
Utredningsingenjör, Umeva
Heléne Österlund Post-dok, Dag&Nät
helene.osterlund@ltu.se

utsträckning har fokuserat på endast 
metaller. Ett femtontal olika takmaterial 
undersöks i studien och dessa har valts 
ut med hänsyn till de vanligast förekom-
mande takmaterialen i Sverige. 

I examensarbetet utförs en första 
screening av materialen i labb, där 
laktester av de utvalda materialen 
genomförs med syntetiskt regnvatten. 
Regnvattnet tillverkas i labbet utifrån ti-
digare mätningar av regnvattenkvaliteten 
i Sverige. Syftet med denna första 
screening är att kunna välja ut ett antal 
takmaterial att studera vidare, både 
i laborativ och större skala.

Heléne Österlund
helene.osterlund@ltu.se
Alexandra Andersson Wikström



Nu dammsugs Sveriges gator
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Doktoranden Matthias Borris un-
dersöker på vilket sätt stora partiklar 
som ackumuleras på bilvägar vid torr 
väderlek, och inte transporteras med 
avrinnande vatten under regn, ändå 
på plats kan påverka dagvattenk-
valiteten. 

Speciellt efter vintern finns det stora 
mängder med sediment längs vägarna. 
Dessa stora partiklar (”grus”) misstänks 
ha potential att bidra till föroreningsbe-
lastning i dagvatten även när de ligger 
kvar på vägen. Det är viktigt att förstå 
hur processerna fungerar för att kunna 
sätta in rätt åtgärder och minska föroren-
ingsmängderna.

Stora partiklar från bilvägar, vägsedi-
ment, samlas upp på flera olika platser i 
Sverige (t.ex. Luleå, Malmö och Stock-
holm) med hjälp av en cyklondamm-
sugare. Fördelen med denna typ av 
dammsugare är att den saknar filter som 
annars skulle täppa igen relativt fort. 

Efter provtagning påbörjas labbar-
betet med att först sikta fram önskad 
storleksfraktion (250-2000 µm). Därefter 
följer lakningsförsök med syntetiskt 
regnvatten. I dessa försök blandas 
sedimentprovet med det syntetiska 
regnvattnet och skakas därefter för att 
simulera turbulensen från avrin nande 
vatten under ett regn. Skaktiden är 
bestämd utifrån den tid som motsvarar 
genomsnittlig uppehållstid av dagvattnet 
på avrinnande ytor. När skakförsöket 
avslutats separeras vattenfasen inklus-
ive den fraktion suspenderade partiklar 
som förväntas vara så liten att den följer 
med dagvattenflödet (dvs. <250 µm). För 
dessa prover analyseras löst såväl som 
total halt av tungmetaller.

De första delresultaten från studien 
visar att det troliga scenariot är att stora 
partiklar fungerar som fällor för mindre 
partiklar som bildas under torr väderlek, 
men sedan medföljer vattenströmmen 
när det regnar. Detta har betydelse för 

dagvattenhantering och bekräftar för-
delarna med att sopa gatorna regelbun-
det, speciellt efter vintern. Resultaten 
kommer att presenteras på en konferens 
(12th Urban Environment Symposium) i 
Oslo längre fram i vår.

Matthias Borris matthias.borris@ltu.se

Den optimala planeringsprocessen
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Beprövade och välfungerande gröna lösningar för dagvattenhantering är 
något som funnits länge. Trots att det finns både förståelse och incitament, t 
ex klimatförändringar, ökat fokus på hållbarhet och systemtänkande, för en 
förändrad dagvattensyn i svenska kommuner återstår många hinder för ett brett 
genomförande av en hållbar dagvattenhantering. 

En av svårigheterna rör komplexiteten 
i att genomföra förändringsproces-
ser i sociotekniska system. En annan 
svårighet är att ta steget från strategiskt 
styrdokument till praktiskt genomförbart 
arbetssätt. Ytterligare en svårighet, är att 

Syftet med första workshopen i ’den op-
timala planeringsprocessen’ är dels att 
skapa en förståelse för och samsyn kring 
dagvattenfrågan i planeringsprocessen 
hos berörda kommunala aktörer, dels att 
påbörja arbetet med att lyfta in dagvat-
tenfrågan tidigt i planeringsprocessen 
samt skapa ett utrymme för gemensam 
diskussion om dagvatten och planering 
över organisationsgränserna.

Under januari 2015 hölls varsin work-
shop i Skellefteå och Sundsvall. Uppläg-
get har gått ut på att, utifrån dagsläget i 
kommunen, strategier och styrdokument 
samt de behov de enskilda kommunerna 
har, ställa ett antal frågor som tjän-
stemännen från berörda kommunala 
organisationer har fått arbeta fram 
svaren på i grupper. Det vill säga, det har 
skapats ett utrymme för diskussion gen-
om att ställa frågor som sedan besvarats 
av kommunernas tjänstemän. 

I mitten på april 2015 kommer varsin 
workshop att hållas i Göteborg och 
Östersund.

Stina Ljung
stina.ljung@ltu.se
Lena Goldkuhl
gold@ltu.se

hitta en arbetsmetod som fungerar för 
såväl planering av stora som små exp-
loateringsprojekt samt nyexploateringar i 
befintliga områden. 

Inom ramarna av GrönNano projek-
tet anordnas nu ett flertal workshopar. 



För närvarande genomför dokto-
randen Hendrik Rujner omfatande 
fältförsök i Luleå för att undersöka 
funktionen av gräsbevuxna  dagvat-
tendiken. Syftet är att utvärdera de 
olika faktorer som påverkar deras 
prestanda avseende fördröjning, 
infiltration och transport av dagvat-
ten. Regnsimuleringar och upprepade 
mätningar kommer att bidra till att 
förstå under vilka förutsättningar 
svackdiken kan vara ett lämpligt 
alternativ till det konventionella 
ledningsnätet och därmed en viktig 
del av verktygslådan för urban grön 
infrastruktur.

Svackdiken intill hårdgjorda ytor, 
vanligen vägar, fungerar som en första 
dagvattenrecipient och är konstruerade 
för att fördröja, infiltrera och transportera 
vidare stora vattenvolymer. Men dessa 
anläggningar är byggda av olika jordma-
terial, i olika storlekar, med olika lutning-
ar och på olika platser. Således förväntas 
deras prestanda vara också olika. 

I samarbete med Luleå kommun har 
fyra dagvattendiken i Luleå (Östermalm, 
Örnäset, Luleå centrum och Hertsön) 
valts ut med hänsyn till olika markförhål-
landen och ålder. Huvudsyftet är att 
undersöka infiltrationskapaciteten och 
avrinningsmönster under varierande 
förutsättningar, det vill säga torr eller våt 
mark och olika regn.

Inflödet av dagvatten simuleras genom 
utmatning av vattenvolymer på 3-15m3 
från en behållare till en 30-meters lång 
provsträcka. Högupplösta mätningar 
av in- och utflödet kompletteras med 

Dagvattendiken föremål för undersökning
mätningar av vattenhalten i marken vid 
15 olika punkter i dagvattendiket. 

Dessutom genomförs en manuell 
registrering av vattenföringens djup och 
bredd. All insamlad data bör bidra till att 
bättre kunna analysera flödesfördröjning, 
infiltration och transport av dagvatten. 

Utrustningen för experimenten består 
av en vattenpump, fyra stora vattentan-
kar, fyra mätrännor med flödesmätare, 
15 markfuktighetssonder och flera meter 
av rör för vattenförsörjning och distribu-
tion.

Första mätningar visar att infiltra-
tionskapaciteten av en väl utformat 
gräsbevuxet svackdike återhämtar sig 
snabbt efter ett simulerat regn. Data 
visar också att markfuktigheten varier-
ar betydligt inom det 30-meters långa 
testavsnittet. Experimenten kommer att 
fortsätta i ytterligare några veckor under 
hösten.

hendrik.rujner@ltu.se 
gunther.leonhardt@ltu.se
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Kan infiltrationskapaciteten av  
igensatt asfalt återskapas?
Ahmed Al-Rubaei och Godecke Bleck-
en har i samarbete med doktoranden 
Ryan Winston från North Carolina 
State University genomfört en uppföl-
jningsstudie rörande dränasfaltens 
infiltrationskapacitet i Luleå.

Tidigare har Ahmed visat att infiltra-
tionskapaciteten av dränasfalten har 
sjunkit från ungefär 300 mm/min till 0,5 
mm/min på grund av igensättning med 
fina partiklar. Igensättning är ett vanligt 
förekommande problem för infiltra-
tionsanläggningar som inte underhålls 
tillräckligt. Detta resultat har varit 
utgångspunkten för den aktuella studien 
där olika metoder för att återskapa infil-
trationsförmågan har testats. 

Ahmed och Ryan har undersökt hur 
dammsugning i kombination med hög-
tryckstvätt och asfaltfräsning med 0,5 
och 1,5 cm påverkar infiltrationskapac-
iteten. Alla metoder har förbättrat infiltra-
tionsförmågan avsevärt som illustreras i 
figur 2. Framför allt asfaltfräsningen har 
resulterat i en infiltrationsförmåga som 
var långt över förväntan; vi har kunnat 
återskapa den ursprungliga infiltra-

tionskapaciteten (ungefär 300 mm/min). 
Detta var första gången som effekten 
av  asfaltfräsning har undersökts i detta 
sammanhang. Även med högtryckstvätt 
återskapades tillräckligt mycket infiltra-
tionskapacitet för att kunna infiltrera ett 
100-årsregn. 

Studien har kompletterats med 
liknande undersökningar i USA. Där 
har Ryan undersökt dammsugning av 
gräsarmerad betong. Även där kunde 
infiltrationskapaciteten höjas så att 
intensiva regn kan infiltreras. 

Studien visar alltså att infiltra-
tionsanläggningar med dränasfalt och 
gräsarmerad betong kan fungera under 
många år om de underhålls rätt. I fall 
att igensättning uppträder kan infil-
trationskapaciteten återskapats med 
metoderna vi undersökt. 

Resultaten kommer att publiceras i en 
gemensam forskningsartikel.

Godecke Blecken
Ahmed Al-Rubaei

Figur 1. Asfaltfräsning (till vänster) och hög-tryckst-
vätt (till höger)

Figur 2



I samarbete med Thomas Larm 
(Stormtac AB) och Tyresö kommun 
undersöker studenten Sara Eklund 
reningen av dagvatten i biofiltren som 
byggdes i Tyresö 2012. Denna anlägg-
ning var det första biofiltret för rening 
av dagvatten som anlades i Sverige. 

Dagvattnet från en bostadsgata leds till 
anläggningen där det perkolerar genom 
en växtbevuxen filterbädd i vilket vattnet 
renas med en kombination av biologiska 

Undersökning av Sveriges 
första biofilter
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Nyheter från  
GrönNano 
i korthet
Arbetet med skärmdammen för dag-
vattenrening i Östersund går vidare. I 
våras karterades sjöbotten för att kunna 
göra en mer detaljerad dimensionering 
av systemet. Nu går projektet in i nästa 
fas som  innefattar tillståndsansökan för 
vattenverksamhet. Om allt löper väl ut 
kan kanske anläggningsarbetet påbörjas 
nästa sommar.
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och (geo)kemiska sorptionsprocesser. 
Biofilter är en mycket populär anlägg- 
ning i t ex Australien och USA vilken på 
senare år även börjat implementeras i 
Sverige.

Undersökningarna i Tyresö har pågått 
sedan Juli och provtagning av några 
regn har genomförts. Planeringen är att 
provta flera regn under vintern och våren 
för att kunna utvärdera årstidsvariatio-
nerna. Resultaten kommer att utvärderas 
i ett examensarbete.

De preliminära resultaten tyder på en 
fortsatt bra reningsförmåga. Metallhalter-
na i det renade vattnet var betydligt lägre 
än i själva dagvattnet. Resultaten visar 
även att val av filtermaterial är av stor 
betydelse för reningsförmågan. Om fo-
kus ligger på rening är det viktigt att välja 
ett material med en låg andel finkornigt 
sediment, en låg halt organiskt material 
och en hög adsorptionsförmåga.  

Projektet är en del av Dag&Nät och  
GrönNano.

Resultat av kommunworkshopar  
om förändrad planeringsprocess
Dagvattenhanteringen i våra städer 
är under förändring pga ökande 
miljökrav, klimatförändringar, behov 
av förtätning, nybyggnation och re 
novering, samt urbanisering och sam-
hällsnormer under förändring. Han-
teringen av det regn som faller kan 
antingen ses som problem eller som 
en möjlighet mot ökad implementer-
ing av gröna lösningar. Det är även 
svårt att avgöra vem som är ansvarig 
för vad när det gäller dagvatten och 
vem som ska stå för notan. 

Inom  ramen för GrönNano projektet 
har vi hållit workshopar i Skellefteå, 
Sundsvall, Göteborg, Östersund och 
Luleå under 2015 för att belysa olika 
frågeställningar.

Hur lyfts dagvattenfrågan in tidigare i 
planeringsprocessen?
Det som framkommit är att proces-
sen startar antingen vid en idé om att 
förändra något eller vid identifikation 
av ett uppstått problem – alltså innan 
de formella besluten har tagits. Det är 
viktigt att redan här börja involvera rätt 
aktörer, dvs de olika förvaltningarna och 
bolagen, privata aktörer och stat och 
län.  Det handlar också om vem som har 

ansvar för att lyfta frågan tidigt. Förslag 
som framkommit under workshoparna är 
en dagvattenstrateg som ska ha det ans-
varet eller att samma funktion ska fyllas 
genom en dagvattenstrategi, samt att 
ansvaret ska ligga hos VA eller samhälls-
byggnadskontoret (plan). Eftersom dag-
vattenfrågan är komplex har ett system 
eller rutin föreslagits som komplement 
som ska hjälpa till att fånga upp dagvat-
tenfrågan i alla skeden.

Hur öka samarbetet över organisations-
gränserna? 
Under workshoparna har några nya 
samarbetsfromer identifierats för att öka 
samarbetet över organisationsgränser-
na: genomföra interna samråd innan 
externa samråd; skapa forum för lång-
tidsplanering; regelbundna möten över 
förvaltningsgränserna (bygglovsmöten, 
uppstartsmöten för detaljplaner) och or-
ganiserat nätverkande i form av dagvat-
tenforum/dagvattengrupp. Fungerande 
kommunikation krävs för allt samarbete 
och det som har nämnts under work-
shoparna är formella strukturer. Det 
handlar om: att tydligöra beställningar 
skriftligt; skapa gemensamma plattfor-
mar/mappstruktur/intranät; skapa bra 
planeringsunderlag som är tillgängliga 

för alla aktörer och som kan hjälpa till att 
bevara det kommunala minnet; rutiner 
för kommunikation, tex remissförfaran-
den samt att återkoppla både projekt 
och processer. En fungerande informell 
kommunikation är också viktig, dvs den 
dagliga dialogen, informellt samarbete 
och nätverkande och en kunskap om va-
randras processer och arbetssätt. Något 
som tydligt framkommit under worksho-
parna är att uppdelningen förvaltning 
och bolag försvårar samarbete, särskilt 
planarbete och ansvarsfördelning, samt 
ökar distansen både fysiskt och mentalt. 

Öka förståelsen för varandras behov 
Förvaltningarna har olika saker som 
de ser som de största problemen inom 
dagvattenområdet, men det finns också 
utmaningar som alla förvaltningar 
känner av. Utmaningarna skiljde sig inte 
nämnvärt mellan de olika kommunerna. 
Några exempel på utmaningar: ansvars-
fördelningen; kravställande; dagvatten 
i lagstiftningen och få hela kedjan från 
vision-översiktsplan detaljplan-bygg-
fas-för-
valtning att hålla ihop.

stina.ljung@ltu.se
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Gestaltning av dagvattenanläggningar
I november 2015 har SWECO och LTU 
gemensamt publicerat en rapport 
om gestaltning av dagvattenanlägg-
ningar inom ramen för GrönNano. Vi 
har ut värderat ca 40 nationella och 
internationella exempel och definierat 
framgångsfaktorer som ökar mö-
jligheterna att åstadkomma en lyckad 
anläggning utifrån tekniska och 
estetiska aspekter. Faktorerna styr se-
dan i stor utsträckning dimensioner-
ing och utformning av anläggningen. 

Att identifiera anläggningens syfte 
avseende teknik och gestaltning är 
avgörande för hur anläggningen sedan 
utförs. Sedan är vikten av att utreda plat-
sens förutsättningar, såväl de naturliga 
som de tekniska, grundläggande för att 
en dagvattenanläggning ska fungera på 
ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att 
komma ihåg att ingen dagvattenanlägg-
ning är den andra lik, de naturliga samt 
tekniska förutsättningarna skiljer sig åt 
från plats till plats. 

En dagvattenanläggning med vatten-
inslag och vegetation har potential att 
bli ett värdefullt tillskott i miljön om man 
överväger samspelet mellan teknik och 
gestaltning. En väl genomtänkt gestalt-
ning kan lätt gå om intet om den inte är 
underbyggd med en genomtänkt teknisk 
lösning. Omvänt kan en potentiell 
rekreationsyta gå om intet då en dagvat-
tenanläggning inte ges en genomtänkt 
gestaltning. För att uppnå detta samspel 
bör dialogen mellan olika teknikområden 
inle das i projektets tidiga skede, redan 

Figur 1. Skogsudden. Reningsdamm i Växjö

när de grundläggande gestaltningsprin-
ciperna och tekniska strukturerna börjar 
definieras. 

Eftersom en dagvattenanläggning är 
ett biologiskt system i ständig förän-
dring är skötselaspekten viktig. Skötseln 
måste ta hänsyn till både den tekniska 
och estetiska funktionen. 

Genom att informera allmänheten 
om syftet med anläggningen ökar man 
chanserna att den används på önskat 
sätt och att den ses som en tillgång i 
miljön. Det är även viktigt att informera 
bland annat entreprenören om syftet 
med anläggningen för att undvika an-
läggningsfel. 

Rapporten har skrivits av Agata Ban-
ach, Staffan Sundström, Björn Ekelund, 
Jonas Sjöström och Hanna Assargård på 
SWECO samt Godecke Blecken på 
LTU och finns att laddas ned 
på www.ltu.se/GreenNano.

godecke.blecken@ltu.se
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Takmaterial bidrar till metaller och organiska 
föroreningar i dagvatten
Takavrinning är en av de största 
bidragarna av både metaller och 
organiska föroreningar till dagvatten. 
Dessa föroreningar kommer både från 
atmosfärisk deposition på taket samt 
från substanser som släpper direkt 
från takmaterialen.  

Doktoranden Alexandra Andersson 
Wikström har i denna studie inom ramen 
för GrönNano undersökt bidraget från 
själva takmaterialen genom lakförsök i 
laboratoriemiljö. I studien ingick vanligt 
förekommande takmaterial och materi-
alen analyserades för löst och total halt 
metaller samt de organiska föreningarna 
PAH, ftalater, pesticider, nonylfenol och 
nonylfenoletoxilater. Studien påbörjades 
i form av ett examensarbete under vår-
terminen 2015, vilket vi berättade om i 
Dag&Näts nyhetsbrev 10 i april 2015. 

– Resultaten visade att flertalet vanligt 
förekommande takmaterial är potentiella 
bidragare av både metaller och de olika 
organiska föroreningarna samt att en 
ytbehandling av materialen har förmågan 

att minska utsläpp av substanser, säger 
Alexandra. Shingel, ett material som 
liknar takpapp och används på lutande 
hustak, var det material som uppvisade 
potential att bidra med flest antal sub-
stanser till takavrinningen. Resultaten 
indikerade också en betydande skillnad 
i utsläpp från material som anses vara 
likvärdiga i sin sammansättning och 
som före studien förväntades uppvisa li-
knande resultat, till exempel två likvärdi-
ga papptak från olika tillverkare. I figuren 
till vänster visas urlakning av koppar och 
zink från ett antal takmaterial. De röda 
linjerna i figuren indikerar gränsvärdet 
för klass 5 i Naturvårdsverkets Sjöar och 
vattendrag – mycket hög koncentration.

Resultaten har under hösten presen-
terats vid 17th IWA International Con-
ference on Diffuse Pollution and Eutro-
phication i Berlin och vid Svenskt Vatten 
konferensen Svenskt Vatten Utveckling 
25 år – då, nu och framtid i Stockholm.

alexandra.andersson-wikstrom@ltu.se
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Smutsigt dagvatten från avrinning-
sområden såsom högtrafikerade 
vägar och industriområden innehåller 
höga koncentrationer av föroreningar. 
Det handlar främst om metaller i form 
av partiklar från exempelvis bromsav-
lagringar och polyaromatiska kolväten 
från bränsleförbränning. Dessa 
föroreningar har toxiska effekter på 
recipienterna de rinner till. I dagsläget 
behandlas vanligtvis inte sådant 
förorenat dagvatten specifikt, utan 
släpps ofta ut orenat i recipient. 

Fler och fler system för öppen dagvat-
tenhantering anläggs vanligen i form av 
diken och dammar. Dessa system har 
som huvudsyfte att fördröja dagvatten-
flöden men det sker även en viss rening i 
form av sedimentering av större partiklar 
i dessa system. Tyvärr ligger prob-
lematiken i att en stor del av de toxiska 
föroreningarna antingen är lösta eller 
sitter adsorberade till så små partiklar 
att de aldrig kommer att sedimentera i 
dessa system och därför når de till slut 
recipienten.

– Inom ramen för projektet ”GrönNa-
no – innovativ dagvattenhantering” tittar 
vi på metoder som framförallt används 
inom antingen avloppsrenings- eller 
dricksvattenproduktion och undersöker 
om de är applicerbara på dagvatten, 
berättar doktoranden Fredrik Nyström. 

Arbetet pågår för närvarande till stor 
del på laboratoriet där utveckling och 
utvärdering av metoderna görs. Just nu 
ligger fokus på att studera olika fälln-
ingskemikalier samt flockuleringsmedel 
och avgöra om de har tillräckligt god 
teknisk funktion och kan avlägsna de 
små partiklarna som inte sedimenterar i 
dagvattendammar.

– Vi tittar både på kommersiella pro-
dukter men även på andra intressanta 
produkter såsom biopolymerer. Vi un-
dersöker de parametrar och förhållanden 
som ger bäst resultat per fällningskemi-
kalie och polymer för både dagvatten 
och smältvatten. Framöver kommer även 
andra metoder att studeras, ett exempel 
är membran för ultrafiltrering. 

Målbilden är att finna en effektiv 

Fällningsförsök på gång i laboratoriet.

Avancerad dagvattenbehandling

metod, eller en kombination av metoder, 
som skulle kunna implementeras i exis-
terande dagvattendammar och framgent 
säkerställa en god kvalitet hos våra sjöar 
och vattendrag. Projektets avslut är 
planerat till juni, och resultaten skall ses 
som ett första steg mot reningsmetod-
er som kan användas för att behandla 
starkt förorenat dagvatten, särskilt vid 
känsliga recipienter.

Fredrik Nyström
fredrik.nystrom@ltu.se
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Den 11 april 2016 höll Godecke Bleck-
en och Lena Goldkuhl i en workshop 
om drift och underhåll (D&U) av 
dagvattenanläggningar. Ca 20 delt-
agare från kommuner och företag 
diskuterade olika aspekter av D&U-
frågor. 

Första delen av workshopen handlade 
om decentralisering av anläggningar. 
Frågorna som diskuterades var hur 
långt ansvaret för dagvattenanläggn-
ingar kan decentraliseras, utan att det 
påverkar deras underhåll och därmed 
funktion. Deltagarna var mer eller mindre 
överens om att VA-huvudmannen inte 

D&U-rekommendationer för  
dagvattenanläggningar

kan ta hand om alla dagvattenhanter-
ingsanläggningar utan att ansvar även 
behöver läggas på exempelvis privata 
fastighetsägare. En livlig diskussion 
handlade om hur kunskapsöverföring 
till dessa kan säkerställas och hur en 
effektiv tillsyn kan genomföras. 

Under den andra delen av workshopen 
fick deltagarna diskutera hur man ska 
arbeta för att drift- och underhållsfrågor 
lyfts redan tidigt i planeringsprocessen. 
Tvärfunktionella grupper, internremitter-
ing och återkopplingsmöten var några 
lösningar som diskuterades. Deltagarna 
fick även diskutera hur man skulle vilja 
arbeta för att främja öppna dagvat-

tenlösningar. Utbildning av politiker, 
en klimatpott inom kommunen, samt 
involvering av samtliga relevanta aktörer 
i planeringsprocessen, var några av de 
förslag som nämndes. Slutligen pre-
senterades ett utkast till D&U-rekom-
mendationer för dammar, infiltrationsan-
läggningar och biofilter. Synpunkter från 
deltagarna diskuterades.

Godecke Blecken
godecke.blecken@ltu.se

Lena Goldkuhl
gold@ltu.se
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Idag består Sveriges dagvattennät 
till över 75 % av betong, men delar 
av dessa rör kommer i framtiden att 
behöva förnyas eller bytas ut på grund 
av åldring. Detta medför sannolikt att 
det kommer att användas alternativa 
material som kan leda till förändringar 
i dagvattenkvaliteten, vilket var bak-
grunden till denna studie.

Under ett laboratorieexperiment jäm-
fördes tre olika rörmaterial, nämligen 
betong, PVC och korrugerad och galv-

Rörmaterialets påverkan på dagvattenkvaliteten

aniserad stål. Betongröret bidrog till ett 
ökat pH värde hos det transporterade 
dagvattnet. När det gäller transport av 
tungmetaller så påverkades inte kon-
centrationerna nämnvärt i PVC-röret. 
Däremot minskade de i betongröret, och 
detta beror dels på sedimentation av 
partiklar och adsorption av lösta metaller 
till rörytan. Av de testade rören reduce-
rades metallkoncentrationerna i störst 
utsträckning i rören med korrugerad 
galvaniserat stål eftersom den fungerade 
som en partikelfälla. Ett undantag var 

Rör i tre olika material - PVC, betong och korrugerad samt galvaniserad stål.

dock zink i detta sammanhang. Stålröret 
släppte signifikanta mängder löst zink 
ifrån sig under försöket och det ledde 
till kraftigt förhöjda zinkkoncentrationer 
i dagvattnet, upp till 1400 µg/l. Det är 
dock viktigt att nämna att det användes 
nya rör under experimenten och därför 
är det möjligt att detta beteende föränd-
ras över tid. I alla rör kunde koppar lakas 
ut från partiklarna i dagvatten och mer 
metall var i den lösta fasen.

Baserat på detta resultat så är det 
viktig för kommuner att beakta att olika 
rör kan påverka dagvatten på olika 
sätt, vilket kan vara bra att ha i åtanke 
vid läggning av nya rör då det i för-
längningen kan påverka effektiviteten 
hos LOD-anläggningar som baseras 
på rening genom sedimentation. Om 
en mindre andel av föroreningarna är 
associerade till partiklar kommer också 
en mindre andel av föroreningarna att 
sedimentera.  

Resultaten från denna studie presente-
rades i slutet av augusti på en konferens, 
SPN8, i Rotterdam.

Matthias Borris
matthias.borris@ltu.se
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Sedan 2015 har arbete pågått med 
att få till stånd en dagvattendamm i 
Östersund som planeras att lokalise-
ras i Storsjön genom att anlägga en 
sk skärmbassäng.¨

Detta är en lösning att ta till då det är be-
gränsat med utrymme för en reningsan-
läggning för dagvatten på land. Tanken 
är att dammen kommer att anläggas i 
anslutning till ett nytt bryggsystem som 
kommer att göra stranden och sjön mer 
tillgänglig för boende i närområdet. I 
detta specifika fall finns också önskemål 
att utforma skärmbassängen med flera 
behandlingslinjer som kan användas för 
att testa kompletterande reningsstra-
tegier parallellt, t ex flytande våtmarker 
och luftning. Planering och anläggning 
av denna skärmbassäng är en del av det 
Vinnovafinansierade projektet GrönNano.
- Just nu håller vi på med tillståndspro-
cessen för anläggningen, berättar Jenny 
Florberger, Östersunds kommun. För-
hoppningen är att skärmdammen  kan 
anläggas under senhösten 2016.

Dagvattendammar i Storsjön i Östersund

Exempel på skärmbassäng (Foto: Järven Ecotech).
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Inom ramen för forskningsprojektet 
Grön-Nano testades olika filtermate-
rial för användning i brunnsfilter för 
dagvattenrening. Testerna utfördes i 
laboratorieskala för att bedöma i vil-
ken utsträckning materialen kan binda 
olika föroreningar. 

Materialen som testades var bark, torv, 
sidenört och polypropylen. Materialen 
placerades i plexiglaskolonner och 
konstgjort dagvatten pumpades igenom 
(uppströmsflöde). Filtratet samlades i 
plastdunkar och provtogs dagligen. Det 
konstgjorda dag vattnet förnyades också 
dagligen genom att blanda vatten med 
dagvattensediment, lösta tungmetaller 
och mineralolja.  Flödet anpassades 
efter det flödet som kan förväntas i 
fullskaliga brunnsfilter vilket innebar en 
relativt kort uppehållstid av dagvattnet i 
filtren. Testerna pågick under tre veckors 
tid efter ett utarbetat schema med flödes 
och vilotider. Prover togs från in- och 
utgående vattnet och analyserades på 

Reaktiva filter för behandling av dagvatten

tungmetaller, polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) samt mineralolja. 

Resultaten kommer att utvärderas 
under hösten. Undersökningen genom-

Försöksanordning på labbet.
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Gröna tak har sedan länge uppmärk-
sammats och fått erkännande för sina 
positiva effekter på dagvattenhantering 
och byggnaders estetik. I södra Sveri-
ge är gröna tak relativt vanliga och väl 
studerade men de har hittills varit en 
ovanlig syn i norra Sverige. Detta håller 
nu på att förändras och allt fler gröna 
tak byggs även uppe i norr 

Därför utfördes under sommaren och 
hösten 2016 en fältstudie av gröna tak 
i norra Sverige med syftet att utvärdera 
deras växtsamhällen. 32 olika takdelar 
inventerades på 7 olika byggnader i Kiru-
na, Luleå och Umeå. Inventeringen foku-
serade både på att utvärdera den totala 
täckningsgraden av växter och mossa 
och på att inventera vilken diversitet av 
arter som växer på taken.

När ett grönt tak är nylagt har det 
oftast en täckningsgrad av växter på 
närmare 100 % och en växtsammansätt-
ning som väl överensstämmer med kun-
dens preferenser. Eftersom ett tak ska 
ligga i många år så kan täckningsgrad 
och artsammansättning förändras dras-
tiskt över tid beroende på många olika 
faktorer men där vädret spelar en central 
roll. Denna förändring av täckningsgrad 
och artsammansättning kan påverka 
takets kapacitet att hålla och avdunsta 
dagvatten. Även gröna taks estetiska 

Vegetationsinventering av Norrlands gröna tak

funktion kan påverkas om växterna dör 
eller om taket täcks av oönskade arter.

Taken har sedan analyserats med 
avseende på geografiskt läge, jorddjup, 
lutning och väderstreck. Preliminära 
resultat visar att speciellt substratdjup är 
viktigt att ta hänsyn till för att säkra väx-
ternas långsiktiga överlevnad och takets 
tänkta funktion. De tunnare substraten 
har en lägre täckningsgrad av växter än 

Inventeringskvadrat på sedumtak. Kvarteret Sparven, Luleå

de tjockare substraten och har troligtvis 
en sämre kapacitet att hålla dagvatten.

Det färdiga resultatet med analyser 
av studien kommer at presenteras på 
IWA-konferensen ”Embrace the Water 
Conference” i Göteborg 12-14 juni 2017.

Joel Lönnqvist
joel.lonnqvist@ltu.se

Dagvattendammar i Storsjön i Östersund

fördes i nära samarbete med företaget 
Rent Dagvatten AB.
Inga Herrmann
inga.herrmann@ltu.se
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På universitetsområdet i Luleå har 
ett antal pilotytor uppförts för att 
studera bidraget av föroreningar 
från olika typer av byggnadsmaterial 
till dagvatten. Alexandra Andersson 
Wikström, doktorand, arbetar med 
projektet där innehållet av metaller 
och organiska föroreningar i avrin-
ningen från vanligt förekommande 
byggnadsmaterial ska studeras.

– Med denna kunskap ges vi möjlig-
het att begränsa bidraget av de aktuella 
ämnena till dagvattnet, genom att till 
exempel undvika att använda de material 
som är orsaken. Kunskapen kan till ex-
empel vara användbar av kommuner för 
att göra uppskattningar om vilka halter 

Byggnadsmaterials bidrag av föroreningar i 
dagvatten

som kan förväntas i dagvatten från givna 
områden, men också i planeringsarbete 
för nybyggnation och renoveringar av 
byggnader och kvarter, säger Alexandra.

De material som ingår i studien är tak-
duk i PVC, takshingel av bitumen, tak-
papp av bitumen, kopparplåt, zinkplåt, 
galvaniserat stål, corténstål (rosttrögt 
stål), rostfri plåt och ytbelagd, korruge-
rad plåtprofil. Resultaten från en studie 
i labbmiljö, som Dag&Nät berättat om 
i ett tidigare nyhetsbrev, visade att fler 
talet vanligt förekommande takmaterial 
kan bidra med både metaller och olika 
organiska föroreningar till dagvatten. 
Bland annat uppvisade takmaterialet 
shingel potential att bidra med både me-
taller och den organiska ämnesgruppen 

nonylfenoler till takavrinningen, medan 
PVC-takduk visade potential att släppa 
de organiska ämnena nonylfenoler och 
ftalater. Resultaten ligger delvis till grund 
för urvalet av byggnadsmaterial, som 
nu alltså ska studeras i utomhusmiljö – i 
verkligheten.

Byggnadsmaterialen kommer att 
utsättas för väderpåverkan och naturligt 
slitage, för att undersöka hur utsläppen 
av föroreningar förändras med tiden och 
materialens ålder. Även andra faktorer 
som tros kunna påverka mängden föro-
reningar som

Alexandra Andersson Wikström
alexandra.andersson-wikstrom@ltu.se

Pilottaken med olika typer av byggnadsmaterial, LTU område.
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De senaste 5-10 åren har dagvatten-
hanteringens betydelse ökat avsevärt. 
Fler och fler olika anläggningstyper 
som ska uppfylla olika syften imple-
menteras. Detta är självklart bra men 
som alltid finns det även en del utma-
ningar som vi måste beakta så att vi 
verkligen får resultatet vi eftertraktar..

Ingen anläggningstyp kan uppfylla alla 
syften som ställs på dagvattenhantering-
en. Att samtidigt kunna fördröja dagvatt-
net, minska översvämningsrisken, rena 
vattnet, gynna växtligheten, bidra med 
höga estetiska värden, samt implemen-
teras yteffektivt i tätbebyggda områden 
utan att kräva dyrt underhåll är en omöj-
lighet. Ändå lovas allt detta rätt ofta när 
det gäller dagvattenlösningar. Men om vi 
lovar för mycket som vi sedan inte kan 
uppfylla kommer vi att få minskad ac-
ceptans bland politiker och allmänheten. 
Tydliggör syften och deras prioritering 
och välj rätt anläggning utifrån det!

Hela avrinningsområdet hänger ihop. 
Därmed hänger även alla utspridda dag-
vattenanläggningar i området ihop. Men 

Implementering av grön infrastruktur  
– Gör vi rätt?

allt för ofta syns helheten inte när dag-
vattenanläggningar projekteras utan ett 
mindre område eller till och med en enda 
fastighet betraktas separat. Att bygga 
ett dagvattenfilter i ett område som 
ändå avvattnas till en reningsanläggning 
nedströms, att fördröja vid en kajkant, 
att rena vattnet från ett nytt bostadsom-
råde medan dagvattnet från ett befintligt 
industriområde bredvid släpps ut orenat, 
eller att bygga många olika anläggnings-
typer i ett litet område utan att förstå 
hur de kompletterar (eller till och med 
motverkar) varandra görs allt för ofta. Se 
hela systemet när en anläggning väljs 
och projekteras!

När syftena är bestämda och priori-
terade måste anläggningen utformas 
och dimensioneras utifrån det. Om till 
exempel en växtbädd eller biofilter ska 
rena vattnet behöver filtermaterialet 
väljas utifrån det och sedan växtlighe-
ten utifrån materialet. Vill man tvärtom 
gynna växtligheten kan ett annat material 
väljas, men då ofta på bekostnad av 
reningseffekten. Att gödsla växterna i 
ett biofilter, vilket föreslås en och annan 

gång, motverkar självklart reningen. Di-
mensionering, utformning och underhåll 
av anläggningar ska vara anpassad till 
deras syfte.

Att utforma och dimensionera olika 
blågröna lösningar som ska inte bara 
rena med hjälp av komplexa biologis-
ka/geokemiska processer men också 
fördröja, fungera i ett föränderligt klimat 
och vara estetiskt tilltalande kräver sam-
arbete av olika discipliner, inte minst för 
att dessa anläggningar också kräver oli-
ka underhållsåtgärder. Att dimensionera 
rörledningar för ett visst dimensionerat 
flöde (som beräknats med hjälp av histo-
riska regndata) är förhållandevis enkelt. 
Också när det gäller finansiering och drift 
av anläggningar gäller det att samarbeta 
mellan olika discipliner och över för-
valtningsgränser. Vi måste samarbeta 
mer och försöka förstå varandra och 
ibland hitta kreativa lösningar!

Godecke Blecken
godecke.blecken@ltu.se
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