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Biofilter/växtbäddar

Att tänka på under byggnation



Dagvattenbiofilter (växtbäddar, rain gardens) har ofta olika syften. I första hand ska de oftast rena vattnet innan 
det leds vidare till recipienten. Även fördröjning kan vara ett syfte. Förutom dessa funktionsmässiga krav kan 
biofilter även bidra med rekreationsmässiga och arkitektoniska värden. 
För att kunna uppfylla dessa krav behöver biofilter inte bara dimensioneras rätt utan även byggas rätt. I denna 
publikation sammanfattas erfarenheter och synpunkter kring byggnation av biofilter. Framgångsfaktorer och 
utmaningar tas upp.

Byggnation av anläggningen 
Under hela byggnationen behöver regelbundna kontroller utföras. Filtermaterialen som byggs in behöver kon-
trolleras på plats. Erfarenheten har visat att materialet på plats ofta inte stämmer överens med specifikationen 
(exempelvis kornstorleksfördelning). 
Nivåer på inlopp och bräddbrunn samt gatunivån behöver kontrolleras noggrant. Framför allt bräddbrunnens 
nivå är viktig eftersom en för låg nivå minskar magasinvolymen (och därmed mängden vatten som kan tas 
omhand) och en för hög nivå medför risk för översvämning av gatan innan bräddning sker.

Eventuell slänt vid sidan av byggt biofilter behöver stabiliseras med växtlighet direkt efter filtrets byggnation 
så att inget sediment sköljs ner till filtret. Om så sker kan biofiltret sättas igen och förlora infiltrationskapacitet.

Biofilter under byggnation: Schaktning, dränskikt och betongarbeten, fyllnad med material

Efter byggnation
Efter att biofiltren har fyllts med material behöver de hägnas in med stängsel eller liknande så att varken 
maskiner eller personer har tillgång till anläggningen. Annars finns risk för att materialet kompakteras. Om  
så sker minskar filtrets infiltrationskapacitet och anläggningen kommer inte att kunna behandla det dimen-
sionerade flödet. Vattnet kommer att vara stående på filtret i stället för att infiltrera.

”Söndertrampade” biofilter kort efter att materialet har fyllts i.

Vänster: Slänt som ej stabiliserats efter att filtermaterialet har fyllts i. Höger: Erosion i slänt som orsakar ackumulation av sediment 
på filterytan som mest sannolikt resulterar i igensättning.

Inloppet till dagvattenbiofiltret behöver tätas när byggnation pågår i omgivningen så att inget dagvatten rinner 
in i filtret under byggskedet. Dagvatten från byggarbetsplatser innehåller ofta mycket sediment som kan orsaka 
igensättning. Om inte inloppet kan tätas kan filtret täckas med en geotextil eller liknande under den tid bygg- 
arbeten pågår i omgivningen. 
   

Vänster: Utfart från byggarbetsplats där sediment sköljts ut på parkeringen och biofiltret, höger: anläggningen är igensatt på grund av 
sedimenttillförsel från en närliggande byggarbetsplats.
     

Ansamling av skräp från byggarbeten i ett inlopp till ett biofilter och på ett biofilter. 
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Checklista
Följande checklista kan användas för att kontrollera 
biofilter under och efter byggnation. 

Allmänt
n Erosionsförebyggande åtgärder
n  Förbiledning av flöden under byggnation
n  Schaktning
n  Rätt form och lutning på filtret
n  Rätt form och lutning på omgivande slänt

Filtermaterial
n  Filtermaterial enligt bygghandlingarna/mängd-

förteckningen
n  Dränskikt enligt bygghandlingarna/mängd-

förteckningen 
n  Dränskikt/-rör rätt kopplade
n  Övergångslager enligt bygghandlingarna/mängd-

förteckningen 

Hydrauliska strukturer
n  Inlopp enligt bygghandlingarna/dimensionering 
n  Inlopp fri från skräp
n  Inlopp och bräddbrunn på rätt nivå i förhållande 

till varandra och till gatunivån
n  Filtermaterial på rätt nivå, rätt magasinvolym

Efter byggnation av själva filtret
n  Förbiledning av flöden som innehåller sediment 

under byggnation i omgivningen
n  Stabilisering av slänt
n  Eventuell temporär skyddsskikt på filtret (geotex-

til, mm.)

Vegetation
n  Plantering enligt utformning
n  Bevattning nödvändig
n  Efterplantering nödvändig

Vegetationen behöver vid behov vattnas under etableringen. 
   
Växtlighet i biofilter några veckor efter plantering. Växterna behöver bytas ut pga torrskador. Bevattning 
av vegetation efter plantering kan därför vara nödvändig.
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