
Rekommendationer för drift och
underhåll av dagvattenanläggningar

Biofi lter / rain gardens / växtbäddar
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innovativ dagvattenhantering



Vad är biofilter?
Biofilter (rain gardens, växtbäddar) är en teknik för dagvattenrening 
där vattnet renas genom att perkolera genom ett växtbevuxet filter-
material. Biofilter kan implementeras i olika klimat, olika dimensioner 
och för olika reningskrav. Reningseffekten av totalhalter av Cd, Cu, 
Pb, Zn och andra metaller, fosfor, suspenderat material och diverse 
mikroföroreningar är generellt hög och överskrider ofta 70%. Däremot 
kan reningen av lösta metaller variera mer men brukar vara högre än 
för många andra reningsanläggningar. För att uppnå en effektiv kväve- 
rening behövs ofta en vattenmättad zon i filtermaterialet. Biofilter 
som primärt är avsedda för rening av dagvatten dimensioneras uti-
från reningskraven. Växtvalet anpassas till dessa förhållanden. Intensiva 
regn bräddas vilket medför att den största delen av sådana regn inte 
fördröjs. 

Underhåll av biofilter
Grundläggande underhåll för dagvattenbiofilter inkluderar: 
(1) skötsel av vegetation, 
(2) kontroll och rengöring av in- och utlopp samt dränerings/ 
bräddbrunn, 
(3) bibehållande av infiltrationskapaciteten samt 
(4) byte av filtermaterial (görs med flera års intervall). 

Välmående och väletablerad vegetation är essentiell för biofilter 
eftersom vegetationen har betydelse för reningen samtidigt som den 
kan stödja upprätthållande av infiltrationskapaciteten samt ge estetiska 
mervärden. Speciellt under det första/andra året då vegetationen ska 
etableras är det viktigt med kontroll och eventuell kompletterande 
plantering samt rensning av döda växtdelar och ogräs. Vegetationen 
bör inte gödslas utan vara anpassad till näringsförhållanden i biofiltret.



Brädd-, inlopps- och utloppskonstruktioner bör inspekteras regel- 
bundet med några månaders mellanrum och/eller efter kraftiga skyfall. 
Skräp som ansamlas kan blockera in- och utlopp och måste avlägsnas. 
Om utloppskonstruktionen är trasig eller befinner sig i fel (för lågt) höjd- 
läge slås magasineringsfunktionen ut. Inkommande vatten kommer då 
att snabbt avledas genom systemet varför reningsförmågan i samma mån 
reduceras drastiskt. Där förbehandlingssteg förekommer måste även de 
rengöras regelbundet.

   

  
Ytigensättning av biofilter             Skräp och sediment vid inloppet

Ett vanligt förekommande problem är nedsatt infiltrationsförmåga  
(ytigensättning) på grund av erosion uppströms eller i själva anlägg-
ningen. Om ett biofilter tappar infiltrationsförmåga på grund av  
igensättning, kan en rekonstruktion av hela infiltrationssystemet  
krävas.

Om filtermaterialet är mättat bör det bytas ut. Ofta kan det 
vara tillräckligt att bara byta det översta skiktet eftersom många  
föroreningar fastnar i detta skikt. 



Checklista för underhåll

• Ackumulation av sediment eller erosionsskador? 
• Inlopp, utlopp och dräneringsbrunn rensade och fria från skräp?
• Inspektion av dräneringssystem genomförd? Dräneringsbrunn 

på projekterad nivå?
• Skadegörelse/vandalism i och runt strukturer? 
• Skräp i anläggningen? 
• Tippning av avfall (t ex byggavfall)? 
• Ytlig igensättning observerbar? 
• Förekommande dämning?
• Infiltrationsmätning nödvändig? Om ja, är infiltrations- 

kapaciteten tillräckligt högt (jämför projekteringsunderlag)? 
• Komplett återställande av hela systemet behövlig? 
• Vem är ansvarig för att åtgärda upptäckta problem?
• Data i driftsystemet uppdaterat efter kontrollen?
• Datum, Kontroll utförd av:
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