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Men det känns att jag har hamnat rätt. 
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Varför bryr man sig om sånt?
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Jag fick också göra annat. 



 Jag blev dagvattenkonsult på Sweco i Luleå

Under 18 månader var jag delaktig i ungefär 40 
dagvattenutredningar. 

Två gånger var jag med när en anläggning faktisk byggdes:
 1: Sveriges första dagvattendamm under grundvattenytan
 2: Område med bl.a. en återvinningscentral omvandlas till bostadsområde 

med dagvattenpark. Miljökontoret kräver egenkontroll med flödesviktad 
provtagning vid in- och utlopp av dammarna.   

 Sen var det äntligen dags: Vi flyttade till Borås. 
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Sen kom verkligheten…



7

China-EU Water Platform (CEWP)
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Sponge Cities  Sponge City: En stad som 
fungerar som en svamp 
för att absorbera, lagra, 
infiltrera och rena minst 
70% regnvatten och 
släppa det vid behov.

 2016 har man även lagt 
till andra urbana  
hållbarhetsmål.  

 Jämförbart med LID, 
WSUD och SusDrainage
konceptet.  

 Kinas mål: 2020 ska 80% 
av urbana områden har 
implementerat 
konceptet. 
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En exempel: Olympic Green i Beijing 

 Byggd mellan 2003 och 
2008
 Kombination mellan 

genomsläppliga 
beläggningar och 
dagvattenmagasin
 Ingen avrinning för 

upp till 50 mm under 
24 h. 
 Stockholm har krav på 

20 mm under 24 h. 
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Kinas 30 ”Sponge City Pilots”
 Storskaligt initiativ startades i 

slutet av 2014 
 Varje Pilot fick mellan $60 och 

$95 miljoner under tre år ifrån 
regeringen för att bli en ”Sponge
city”. 
 Årlig nederbörd varierar mellan 

410 och 1840 mm, dock ska alla 
piloter uppfylla samma mål.
 Nästan all teknik måste 

importeras. 
 Begränsad erfarenhet med 

implementering, drift och 
underhåll. 
 Efter tre år ska en omfattande 

utvärdering göras.



 1,5 miljoner invånare

 1366 mm nederbörd 
per år

 80% av årliga 
avrinningen ska tas 
omhand i ”Sponge
City Systems”

Nästan all teknik och 
kompetens köptes från 
Tyskland
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Changde, Hunan Province
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Hannover Street



 I Sverige vet vi att stickprov ger inga representativa resultat. 
Provtagningen ska vara flödesproportionell!
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Tre år i Chande som pilotstad är slut. Nu återstår 
uppföljningen samt rapportering till regeringen. 



Vad har det med VA 2.0 att göra och vilka slutsatser kan vi 
dra?
 Sverige är i dagvattenforsknings framkant, men förmodligen inte i praktiken.

 Är Kina i dagvattenpraktikens framkant?

 Uppföljningen av anläggningar är utmaning, också i Kina.

 Nationella riktlinjer och krav för hantering av dagvatten skulle hjälpa många svenska kommuner 
i sitt arbete och få saker att hända. 

 Skulle vara toppen om Borås får några miljoner från staten för att bygga dagvattenanläggningar 
– Borås är ju ändå längst upp i regntoppen. 

 Omvärldsbevakning är viktig.  
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