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SAMMANFATTNING  
Dagvattenhantering i täta stadsmiljöer är en framtida utmaning för både kommuner, 

byggsektorn och för fastighetsägare. Med hänsyn till ett framtida förändrat klimat förutses den 

totala nederbörden i framtiden att öka. Extrema skyfall med höga toppflöden förutses bli fler 

och intensivare.  

I detta examensarbete undersöks huruvida regnbädd kan var ett alternativ som lokal 

dagvattenhantering på bjälklagsgårdar. Bland äldre bebyggelse är innergårdar på bjälklag ett 

vanligt inslag. Dagvattenavledningen från innergårdar av den sorten är inte alltid tillräcklig och 

vatten riskerar då att tränga då in i byggnadsdelar. Lokal fördröjning av dagvatten kan vara ett 

sätt att avhjälpa och förbereda även äldre bebyggelse för ett förändrat klimat.  

 

Ett typfall i Stockholm har studerats där en dagvattenanläggning i form av regnbädd föreslås 

på en privat fastighet. Resultatet visar på att en lokal fördröjning där dagvatten från 

ovanliggande takytor leds till regnbäddar kan förebygga risken för översvämning i fastighetens 

byggnad.  

ABSTRACT 
Managing stormwater in dense urban environments is and will in the future be a challenge for 

all the parts affected by it. The climate is changing and with it the extent of extreme rainfalls.  

This Bachelor´s thesis aims to analyze if raingardens could be of use when managing 

stormwater on courtyards on beam supported slabs. It is not uncommon that water drainage 

systems in these places are insufficient which in some cases leads to water damaged 

buildings. By locally treating and storing stormwater it could be possible to prevent damages 

on buildings and the environment even though the climate is changing.  

 

A case in Stockholm Sweden, a privately-owned property, was investigated. In which a 

solution of managing storm water by using rain gardens was suggested. The study concludes 

that locally managing storm water could prevent flooding and water damages on those kinds 

of courtyards and the buildings in its vicinity.   
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FÖRORD 
Detta är det avslutande examensarbetet i Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid 
Umeå universitet. Kursens omfattning är 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts på 
avdelningen för landskapsarkitektur hos Bjerking AB i Stockholm.  
 
Tack till er alla fantastiska landskapare som fått svara på dumma frågor och bjudit på 
skissfika. Tack även Nina Rydén att du gjorde det möjligt för mig att skriva arbetet på en så 
eminent avdelning och arbetsplats. 
 
 
 
Rikard Silfverhielm 
 
Stockholm, mars 2017 
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 

Bräddning  Att släppa ut avloppsvatten till följd av överbelastning av ett system  

LOD   Lokal omhändertagning av dagvatten.  

LUD   Lokalt utnyttjande av dagvatten 

Perkolation  Vatten som infiltrerar markytan och rör sig nedåt genom markprofilen  

Recipient  Slutgiltig mottagare av i det här fallet dagvatten 

Resuspension  Förflyttning av sediment, i det här fallet är sedimentet ett filtermaterial 

Spillvatten   Avloppsvatten 
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1.0 INLEDNING 
 

Här följer arbetets bakgrund, vad det syftar till samt vilka avgränsningar som fanns på vägen 

för att uppnå resultat samt vilken metodik som nyttjats. 

1.1  BAKGRUND 
 

Till följd av klimatförändringar kommer Sverige mest troligt i framtiden att uppleva ett 

förändrat mönster i nederbördsförhållanden. Prognoser från SMHI pekar på att nederbörden i 

framtiden kommer att visa sig i form av kortare men mer intensiva skyfall. Dagens befintliga 

infrastruktur kring dagvatten är generellt dimensionerat för långvarig men inte lika intensiv 

nederbörd. Konsekvensen av förändrade nederbördsförhållanden är översvämningar med både 

ekonomiska och miljöförstörande följder. För att möta dessa bekymmer föreslår 

branchorganisationen Svenskt Vatten bland annat en trögare dagvattenhantering än den som 

finns i dagsläget, för att på så vis avlasta de befintliga systemen. Kvarteret Keders på 

Södermalm i Stockholm, byggdes för drygt hundra år sedan och dess dagvattenhantering är som 

många andra i samma byggnadskategori inte optimalt anpassade för ett framtida förändrat 

klimat. Fastigheten Keders 16 var den primära fallstudien i det här arbetet och har en innergård 

på bjälklag som vid kraftiga skyfall med lätthet översvämmas på grund av att 

dagvattenbrunnarna inte har tillräcklig avvattningskapacitet. De eventuella framtida 

ekonomiska konsekvenserna vid en översvämning skulle vara betydande jämfört med de medel 

som skulle krävas att lokalt anpassa dagvattenhanteringen för framtida skyfall.  

 

1.2  FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 

• Är det möjligt att bygga fördröjningsbädd på bjälklagsgård? 

 
• Kan risken för översvämning från ytligt dagvatten av en byggnad med bjälklagsgård 

minska med hjälp av fördröjningsbädd? 

 
• Kan regnbäddar på bjälklag vara ett sätt att möta de mål Stockholms Stads 

dagvattenstrategi syftar till? 
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1.3  SYFTE OCH MÅL 
 

Projektarbetet syftar till att utreda möjligheten att tillämpa LOD på platser med underliggande 

bjälklag. Delvis rena dagvatten lokalt men framförallt få en viss fördröjning av dagvatten vid 

kraftiga skyfall för att motverka vatteninträngning i underliggande bjälklag.  

 

Målet blir således att utreda om regnbädd kan vara ett alternativ att möta dagvattenutmaningen 

för innergårdar på bjälklagsstomme.  

 
1.4  AVGRÄNSNINGAR 
 

Kursen omfattade 10 veckors heltidsstudier. Tiden begränsade projektet till ett nästan 

uteslutande teoretiskt studie. För att få ut användbara mätdata och ett praktiskt resultat skulle 

en avsevärt mer omfattande insats krävas till vilken tiden inte har räckt till. 

 

På grund av svårigheten att hitta verkliga fallstudier av regnbäddar på bjälklag att blev fakta 

kring ämnet uteslutande baserad på litteraturstudier. Det fall genomförandet baserades kring 

har litet ritningsunderlag. Data kring fastigheten är därför till stor del uppskattad och därför 

approximativ. Beräkningsgången är däremot den samma oavsett areor.  
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1.5  MATERIAL OCH METOD 
 

Det här arbetet är uppdelat i huvuddelarna teori och genomförande.  Teoridelen avser ge läsaren 

nödvändig information kring ämnet dagvatten för att sedan kunna förstå och följa 

genomförandedelen. För att möta arbetets syfte har kvalitativ efterforskningsmetod tillämpats. 

Kunskap inom ämnet Regnbädd på bjälklagsgård, är i dagsläget relativt liten. Information har 

därför inhämtats från olika källor med olika infallsvinklar till ämnet, varifrån sammanvägande 

av fakta ligger till grund för slutsatser dragna i arbetets. Den kvalitativa metodiken bygger på 

att tolka och analysera tillgänglig data för att sedan dra nödvändiga slutsatser som sedan 

presenteras i arbetets teoridel.   

 

Information är hämtad främst från två huvudkällor. Branschorganisationen Svenskt Vatten ABs 

publikationer kring dagvattenhantering är den ena. Svenskt Vattens publikationer ligger till 

grund för mycket av det arbete branschen kring dagvattenhantering utför. Vinnovaprojektet 

Grågröna systemlösningar för hållbara städer är den andra och har gett ut rapporten 

Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer. I rapporten listas olika 

dagvattenlösningar samt beräkningsförslag för kapacitetsdimensionering av 

fördröjningsbäddar. Vinnovaprojektet syftar till att öppet informera berörda parter och främja 

utvecklingen på området hållbar dagvattenhantering. De två källorna kan betraktas som 

trovärdiga. Svenskt Vatten AB som är en branschorganisation vars uppdrag är att främja 

utvecklingen inom vattenhantering genom forskning, utbildning och verksamhetsstöd. 

Grågröna systemlösningar för hållbara städer är ett av Sverige statssubventionerat projekt vars 

enda syfte är att främja en hållbar utveckling. Projektet är alltså utan vinstintresse. Övriga källor 

till information har främst sökts via internetbaserade sökmotorer.  

 

Genomförandet bygger informationen som presenterats i teoridelen samt ett antal platsbesök. 

Fastigheten i fallstudien ägs av fastighetsbolaget Olov Lindgren AB. Nödvändig information 

kring fallet har gällande fastighetsvärd tillhandahållit vid besök på plats. Information kring 

lämpliga byggnadsmaterial med avseende på regnbäddar har tillhandahållits vid besök hos 

företaget Vegtech.  

 

 



BY1706 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 
 

Sida | 10 

2.0 TEORI 
 

 

 

2.1 PROBLEMATIK 
 

 

2.1.1 VATTENINTRÄNGNING I BYGGNADSDELAR 

 

Bjälklagskonstruktioner I täta stadsmiljöer placerade under markplan är vanligt förekommande 

i huskonstruktioner. Dessa konstruktioner är speciellt utsatta vid översvämningar. De kräver 

därför en väl fungerande vattenavledning med hög kapacitet (Svenskt vatten, 2016). Prognoser 

utförda av SMHI prognostiserar en ökning av antalet extrema toppflöden i ett framtida förändrat 

klimat. Fler och extrema toppflöden ökar risken för vatteninträngning i byggnadskonstruktioner 

(SMHI, 2015).  

 

Vatteninträngning i byggnader är kostsamma och kräver omfattande byggnadstekniska 

åtgärder. Ett exempel är Köpenhamn, som 2011 upplevde ett skyfall där försäkringskostnaderna 

översteg motsvarande sex miljarder svenska kronor (SMHI, 2015).  

 

Dagvatten	 -”Nederbördsvatten,	 dvs	 regn-	 eller	 smältvatten,	 som	 inte	 tränger	 ned	 i	

marken,	utan	avrinner	på	markytan”		

-	Statens	naturvårdsverks	författningssamling	1994)	(2	§	SNFS	1994:7)	

”Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av ökade 

regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår när avdunstningen är låg 

och marken är vattenmättad. Extrema skyfall innebär att ledningarna blir överbelastade. 

Riskerna för bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar som följd ökar, liksom 

bräddning av avloppsvatten med åtföljande hälsorisker.”  

- SOU 2007 s. 323. 

”Ökningen av intensiv nederbörd över större delen av landet påverkar dagvattensystemen. 

Källaröversvämningar på grund av överfulla avloppssystem riskerar därmed att öka”  

- SMHI, 2015 
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2.1.1.2 DAGVATTENÖVERSVÄMNINGAR 
Dagvatten kan tränga in och orsaka skador i byggnadskonstruktioner på grund av ett flertal 

anledningar. Vanligt förekommande är skador orsakade av en underkapacitet i de 

dagvattensystem som är tänkt att tillgodose ett område med avledning.  

 

 
Figur	2.1:	(Svenskt	Vatten,	2016)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	2.2:	(Svenskt	Vatten,	2016)	

	

Figur	 2.1:	 Marköversvämning 

orsakas av högt grundvatten. 

Dräneringssystemet ur funktion 

vilket påverkar lågt belägna 

områden (SMHI, 2015).  

 

Figur	 2.2:	Översvämning uppstår 

då ytligt dagvatten penetrerar 

byggnader i markplan. Orsaken är 

underkapacitet och igensatta 

dagvattenbrunnar. Lågt belägna 

byggnader som får ett tillflöde av 

vatten från högre belägen terräng 

är i regel de mest utsatta objekten 

(Svenskt vatten, 2016) 
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Figur	2.3:	(Säffle Kommun, 2014)	

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamt för de två senare översvämningarna är en överbelastning orsakad av 

underdimensionerad befintlig dagvattenavledning. I många fall går problemen att åtgärda 

lokalt, medan marköversvämning generellt kräver större åtgärder (Svenskt vatten, 2016).  

 

  

Figur	 2.3:	 Bakåtströmmande 

vatten uppstår då dagvattenavlopp 

och spillvattenavlopp kopplade i 

ett kombinerat system. Vid 

överbelastning tvingas vattnet 

tillbaka upp genom lågt belägna 

golvbrunnar eller avlopp och 

översvämmar byggnader inifrån. 

Bakåtströmmande dagvatten står 

enligt IVL Svenska Miljöinstitutet 

och Svenska Försäkring för 80% 

av försäkringskostnaderna vid 

översvämning av till dagvatten. 

(Olshammar M, Baresel C, 2012).   
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2.1.1.3 KRISTISKT FUKTTILLSTÅND 

 

Konsekvenserna då vatten tränger in i byggnadsdelar är många och varierande beroende på 

översvämningens omfattning och vilka byggnadsmaterial som påverkas.  

 

Trä - Organiska material som exempelvis trä kan om de inte får torka ut utsättas för 

mögelangrepp och är då direkt hälsoskadligt och i längden även ge upphov till försämrad 

hållfasthet på grund av den röta som uppstår i samband med mögelangreppet. (Sandin K, 2010) 

 

Mineraliska material - Mineraliska material som exempelvis betong kan i längden stå emot 

vatten utan direkta konsekvenser så länge temperaturen inte underskrider frostpunkten. Vid 

köldgrader däremot kan vatten som trängt in i en betongkonstruktion ge upphov till 

frostsprängning med följden succesivt försämrade hållfasthetegenskaper. (Sandin K, 2010) 

 

Stål - Som byggnadsmaterial är stål varken köldkänsligt eller mottaglig för röta. Stål kan dock 

korrodera då det är utsatt för fukt tillsammans med god syretillförsel. Konsekvensen blir i 

längden försämrad hållfasthet (Boverket, 2007).  

 

De ovan nämnda materialen finns ofta kombinerat i byggnadskonstruktioner konsekvenserna 

av vatteninträngning är därför vanligtvis alla samtidigt.  

 

2.1.1.4 FÖRSÄKRINGSINCITAMENT 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påpekar i en rapport om Pluviala 

översvämningar att det i framtiden finns en stor risk för omfattande värdeförluster då 

bostadsområden utsätts för översvämningar (MSB, 2013). Bara i Skåne finns 23 000 fastigheter 

som i framtiden riskerar att hamna under vatten till följd av ett förändrat klimat om ingen åtgärd 

görs. Det finns fall i Danmark och England där fastighetsägare nekats ersättning av 

försäkringsbolag på grund av att den nederbörd som skadat fastigheten inte längre kan anses 

vara plötslig och oförutsedd, vilket är den försäkringsmässiga princip försäkringar bygger på. 

Den omfattning av klimatanpassning som krävs bara i Skåne gör frågan om översvämning av 

”Med kritiskt fukttillstånd avses det högsta fukttillstånd ett material kan ha utan att dess 

avsedda funktion går förlorad eller medför andra olägenheter.”  

- Sandin K, 2010 
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riksintresse och föranleder användandet av ekonomiska resurser varken kommuner eller 

länsstyrelser fogar över (SMHI, 2015).  

 

Kategorin nedströms översvämningar är den som främst är aktuell i exemplet om Skåne och 

som främst rör lågt belägen bebyggelse, så kallad lågstråk, och orsakas av förhöjda vattennivåer 

i vattendrag. En annan typ av översvämning är den som sker uppströms och orsakas av extrema 

flödestoppar (Svenskt vatten, 2016 s.16). Gemensamt oavsett art av översvämning innebär det 

att försäkringsbolag i framtiden kan komma att neka försäkringstagare ersättning (SMHI, 

2015).  

 

2.1.2 FÖRORENAT FRITT DAGVATTEN 

 

Nederbörd i sig är ur miljömässig synpunkt inte en förorening men då nederbörd på grund av 

hårdgjord yta inte tränger ner i marken och på så vis inte längre på ett naturligt vis kan 

omhändertas genom infiltration i mark är det mottagligt för föroreningar. Nederbörden 

betraktas då istället för dagvatten. Föroreningarna har sitt ursprung från korrosion av 

byggnadsmaterial, partiklar från de ytor regnvattnet kommer i kontakt med och tvättar rent, 

vägbeläggningar och gödningsmedel, även djuravföring. (Svenskt vatten, 2016).  

 

2.1.2.1 ÖKAD NEDERBÖRD TILL FÖLJD AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Enligt SMHI kommer Sverige i framtiden till följd av klimatförändringar uppleva en ökad 

mängd nederbörd kombinerat med förhöjda flödestoppar (SMHI, 2015).   

 

  

”Ökad ytavrinning från tätorter kan leda till att god ekologisk eller god kemisk status inte 

uppnås pga. föroreningsinnehållet i dagvattnet.” 

 - Andersson et al, 2015 s.150 
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2.1.2.2 ÅTERKOMSTTIDER 
Begreppet återkomsttid är en viktig aspekt vid dimensionerandet av dagvattensystem. 

Återkomsttider innebär vid vilken frekvens nederbörd av en viss intensitet statistiskt sett 

inträffar (SMHI, 2015). Vid kapacitetsdimensionering av dagvattensystem räknas generellt 

med en dimensionerande återkomsttid om 10 år, blockregn om 10 minuter kompletterat med en 

klimatfaktor på 1,25 för att kompensera för framtida klimatförändringar. De exakta 

dimensionerande värdena för respektive kommun presenteras i den dagvattenstrategi lokala 

myndigheter upprättat (Svenskt vatten, 2016).   

 

2.1.2.3 AVLOPP FÖRLAGDA UNDER MARK 
Platser där dagvatten skapar bekymmer är generellt belägna inom detaljplanelagda områden. 

Dagvatten från dessa områden betraktas enligt miljöbalken 9 kap 2 § p 3 som avloppsvatten. 

Eftersom dagvatten från detaljplanelagda avrinningsområden är att betrakta som avloppsvatten 

leds även dagvattnet via avloppsrör under mark till recipienten som nästan uteslutande är en 

reningsverksanläggning som omhändertar dagvattnet på en annan plats än den där dagvattnet 

skapats, en så kallad ”end of pipe-lösning”. Enligt Svenskt Vatten är en ”end of pipe-lösning” 

inte i längden hållbar. Dagvattenhanteringen eftersträva att imitera den situation som rådde 

innan en markyta etablerats. Anledningen är av både ekonomisk och ekologisk karaktär. End-

of-pipe-lösningen är i Sverige vanligt förekommande i tätbebyggda områden. Vid kraftig 

nederbörd överbelastas avlopp, med bräddning som konsekvens. Bräddning leder till att 

kontaminerat vatten leds ut i naturen utan vidare rening (Svenskt vatten, 2016). 

 
2.2 ÅTGÄRDER 
 

Dagvatten blir ett problem först när systemen ämnade att omhänderta dagvattnet överbelastas. 

I många fall är det inte realistiskt att utveckla de mer traditionella metoderna för 

omhändertagning av dagvattnet. Alternativa lösningar finns redan nu att tillgå men kräver att 

fler inblandade drar sitt stå till stacken för att önskad effekt ska uppnås (Stahre P, 2004). 
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2.2.1 DAGVATTENSTRATEGIER 
För att möta framtida utmaningar kopplade till dagvatten upprättar myndigheter strategier för 

att hantera och förebygga både skador på byggnader samt miljöförstöring orsakad av förorenat 

fritt dagvatten. Dagvattenstrategin är en guide för myndigheter, företag och privatpersoner 

avsedd att hjälpa i strävan mot en ”långsiktigt hållbar dagvattenhantering” (Svenskt vatten, 

2016 s.31). Omställningen mot en hållbar dagvattenhantering är omfattande och det är av stor 

vikt att både befintliga områden och nyetablering följer den strategi som gäller för det område 

där respektive verksamhet förekommer (Svenskt vatten, 2011). 

 

Stockholms stad har i sin gällande dagvattenstrategi, fyra huvudmål för att uppnå en hållbar 

dagvattenhantering. 

 

”1. Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten  

Dagvattenhanteringen ska bidra till en förbättring av stadens yt- och grundvattenkvalitet så 

att god vattenstatus eller motsvarande vattenkvalitet kan uppnås i stadens samtliga 

vattenområden.  

2. Robust och klimatanpassad dagvattenhantering  

Dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade klimatförhållanden med 

intensivare nederbörd och höjda vattennivåer i sjöar, kustvatten och vattendrag.  

3. Resurs och värdeskapande för staden  

Dagvatten är en del av vattnets kretslopp i staden och ska användas som en resurs för att 

skapa attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön.  

4. Miljömässigt och kostnadseffektivt genomförande  

För att nå målsättningen om en hållbar dagvattenhantering behöver frågan beaktas i 

stadsbyggnadsprocessens alla skeden parallellt med en systematisk åtgärdsplanering. En 

viktig förutsättning är samsyn, samordning och en genomtänkt ansvarsfördelning mellan 

stadens förvaltningar och bolag.”  

- Fagerberg J. et al, 2015 
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2.2.2 LOD (Lokal omhändertagning av dagvatten) 

 

Lokal dagvattenhantering är centralt för en framtida hållbar dagvattenhantering. Den lokala 

omhändertagningen av dagvattnet innefattar primärt en lokal flödesbromsning och med fördel 

även en reningsprocess i samband med denna innan dagvattnet kontrollerat kan transporteras 

vidare till en lämplig recipient. För tätt bebyggda och hårdgjorda områden innebär detta normalt 

att det lokala systemets absolut närmsta recipient är det under mark belagda dagvattenavlopp 

som sedan leds till ett större reningsverk (Svenskt vatten, 2011 s.14).      

 

Öppen avrinning är en systemlösning med ett annat upplägg där dagvattenkällan är direkt 

kopplad till den slutgiltiga recipienten. Ett system av den sorten måste på vägen mot recipienten 

vara dimensionerat ur storleksordningen att klara av en viss mängd nederbörd med fullständig 

rening innan dagvattnet kommer i kontakt med recipienten. Kraven på en sådan anläggning är 

stor ur både reningssynpunkt men även fördröjningskapacitet (Svenskt vatten, 2011 s.14). 

 

I många fall är en majoritet av infrastrukturen förlag under mark i rörsystem vilket innebär att 

en utbyggnad av befintliga system ofta resulterar i komplicerade och i vissa fall orimliga 

projekt. För att möta behovet av den kapacitetshöjning som krävs vid framtida ökad belastning 

krävs åtgärder som syftar till att lindra tillströmningen till dessa dagvattenrecipienter.  

  

”LOD ska vara en självklar del vid planering av ny bebyggelse. Men även i befintlig 

bebyggelse kan en betydligt större del av dagvattnet tas om hand på gården och i 

bostadsområdet. Ofta kan man nå långt med ganska små medel.”  

- Krögerström L, 2010 
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2.2.3 ÖPPNA DAGVATTENLÖSNINGAR 
I dagsläget är stor del av dagvattenavloppen inte anpassade för dessa toppflöden utan generellt 

dimensionerade för långvarig inte lika intensiv nederbörd (SMHI, 2015). För att bemöta dessa 

förändringar föreslår Svenskt Vatten att åtgärder genomförs. Genom upprättandet av en 

fördröjande kedja från avrinningsområde till recipient skapas en trögare dagvattenhantering för 

en mer reglerad avvattning (Svenskt vatten, 2016 s.44). 

 

Svenskt Vatten menar att den kapacitetsökande effekten genom utökade rördimensioner hos 

avledningssystem förlagda under mark är måttlig i förhållande till öppna dagvattenlösningar. 

Svackdiken är en typ av öppen dagvattenlösning som i förhållande till mer traditionella 

rörbaserade system kan avleda nästan en tiofaldig mängd vatten, men som emellertid kräver 

stor markyta och ett konstant underhåll (Svenskt vatten, 2016 s.38). Diken av den typen är ofta 

förlagda längs med den yta som ska avvattnas. Anläggningen är normalt torrlagd men kan vid 

behov magasinera stora mängder vatten och samtidigt fungera som infiltrationsyta (Stahre P, 

2004).  

 

2.2.3.1 INFILTRATION I MARK 
Öppna dagvattenlösningar syftar till att efterlikna det naturliga omhändertagandet av nederbörd 

som det gått till på en yta innan den hårdgjorts. Då dagvatten infiltrerar en markyta perkolerar 

vattnet och renas på sin väg ner genom marken. Markytor med god genomsläpplighet har större 

förmåga att omhänderta dagvatten medan hårdare ytor snarare används för fördröjning (Svenskt 

Vatten, 2016).    
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2.2.4 DAGVATTEN SOM RESURS  
Lars Krögerström skriver att dagvattnet bör ses som en värdefull resurs snarare än ett 

bekymmer. Genom att på ett kontrollerat vis omhänderta dagvatten ges möjligheter till 

skapandet av rekreationsytor och ökad biologisk mångfald (Krögerström L, 2010).  

 

2.2.4.1 LUD  
Utöver det Krögerström påpekar om möjliga rekreationsytor skriver Nigel Dunnett och Andy 

Clayden i sin bok Raingardens om så kallad ”Rainwater harvest” som syftar till att lokalt 

omhänderta och lagra dagvatten för framtida bruk. Det lagrade vattnet kan sedan användas för 

vattning och andra ändamål som inte kräver samma renhetsgrad som dricksvatten. (Dunnett N, 

Clayden A, 2007). På många håll är vatten en bristvara och vattenförbrukningen lokalt måste 

begränsas. I Sverige beror detta främst på låga grundvattennivåer (Sveriges geologiska institut, 

2016).  
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2.2.5 BIOFILTER / REGNBÄDD 
En av fyra principer Stockholms stad har satt upp för att uppnå de mål kommunens 

dagvattenstrategi strävar efter är.  

 

 

 
Figur 2.4. Konvex regnbädd (Bara mineraler AB, uå). 

 

Biofilter eller regnbädd är benämningar för dagvattenanläggningar som med hjälp av vegetation 

biologiskt, fysikaliskt och kemiskt renar dagvatten. Filtrens utformning syftar till att 

behandlingen av dagvattnet ska efterlikna den som naturen annars skulle genomfört om ingen 

bebyggelse funnits på platsen. Regnbäddar bidrar även till en eftersträvansvärd trög 

dagvattenhantering genom att lokalt fördröja avrinningen från ett område (Lindfors et al, 2014). 

 

”Fördröj och omhänderta dagvatten lokalt på kvartersmark och allmän mark så långt som 

möjligt innan det går vidare till samlad avledning från platsen” 

- Fagerberg J, et al, 2015  
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2.2.5.1 FÖRDRÖJNING 
Infrastrukturen i urbana avloppsystem är ofta underdimensionerade. Lokal fördröjning bidrar 

till jämnare belastning på de anslutande avloppsystemen. Regnbädd är en anordning som kan 

byggas i olika skalor beroende på behövd kapacitet. Fastighetsägare som dagvattenproducenter 

kan lokalt på fastigheten fördröja dagvattentillförseln till det anslutande dagvattenavloppet. 

Regnbäddar kan även byggas i större skala för att skapa en trög avledning från större 

avrinningsområden (Lindfors et al, 2014).  

 

2.2.5.2 RENING 
Genom att vatten i en regnbädd även kallad biofilter, fördröjs ges även möjligheten att samtidigt 

rena dagvattnet. Dagvatten som leds till regnbädden perkolerar ner genom olika filtrerande 

material avsedda att rena och filtrera dagvattnet innan det leds vidare från bädden. 

Reningsprocessen är avsedd att likna den som annars skett naturligt om vattnet hade trängt ner 

i marken (Lindfors et al, 2014). 

 

Kemisk rening - En vanligt förekommande kemikalier i dagvatten är fosfor som i för hög halt 

bidrar till försurning av vattendrag. Fosfor binds kemiskt i biofilter både till olika filtermaterial 

med fungerar även som ett viktigt gödningsmedel för den växtlighet som finns i biobädden och 

binds även då till den. Kväve är en annan förorening som med fördel bör avskiljas från 

dagvattnet. Kväverening sker genom en process som heter denitrifikation och kräver en 

syrefattig miljö (Lindfors et al, 2014).    

 
Fysikalisk rening - Genom perkolation rör sig dagvatten nedåt genom biofiltret och passerar 

då på vägen olika lager av filtermaterial. Då vattnet infiltrerar de olika materialen fastnar olika 

föroreningspartiklar och stannar kvar i bädden istället för att transporteras vidare till 

recipienten. Vegetationen fyller här en viktig roll genom att med rotsystemen binda samman de 

olika filtermaterialen och på så vis förhindra resuspension (Lindfors et al, 2014).  
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Biologisk rening - Växtligheten fyller dels en ständigt pågående underhållande funktion för att 

upprätthålla bäddars effektivitet. Utöver detta kan de biologiska reningsåtgärderna delas upp i 

direkta respektive indirekta kategorier. De direkta åtgärderna innebär bland annat att växtlighet 

och mikroorganismer avskiljer föroreningar genom att ta upp och binda dem under sin 

växtcykel. Indirekt bidrar vegetation bland annat med syresättning av växtjorden som i sin tur 

gynnar de mikroorganismer som lever och verkar där i (Lindfors et al, 2014).  
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2.3 TYPLÖSNING REGNBÄDD 
 

Regnbäddar kan byggas i många olika utföranden beroende på de förutsättningar som finns på 

den plats de ska verka. I Vinnovaprojektet Grågröna systemlösningar för hållbara städer 

upprättades en rapport baserad på litteraturstudier innehållande material där exempel på olika 

utformningar av bland annat dagvattenanordningar ges. Hur en dagvattenanordning ska 

utformas beror helt på lokala förutsättningar med hänsyn till förväntad nederbörd, tillgänglig 

byggyta, erforderlig fördröjning av dagvatten samt grad av eftersträvad lokal reningsåtgärd 

(Lindfors et al, 2014). 

 

2.3.1 FUNKTION 
2.3.1.1 AVVATTNING 
I grunden har de olika typerna av regnbäddar liknande uppbyggnad där den främsta skillnaden 

mellan dem är hur avvattningen fungerar rent tekniskt. Avvattningen kan ske genom att vattnet 

går igenom anläggningens interna rening för att sedan fortsätta vidare ner genom marken den 

står på. För anläggningar utan möjlighet för sådan avvattning leds vattnet efter genomförd 

reningsprocess vidare till nästkommande länk i dagvattenkedjan.  

2.3.1.2 BRÄDDNING 
Om anläggningen vid hög belastning inte klarar av att omhänderta den mängd tillströmmande 

dagvatten bör det finnas ett bräddavlopp där överskottsvatten snabbt kan avlägsnas via en 

alternativ väg så att anläggningen inte tar skada. Det är att föredra om bräddavloppet och 

inloppet intill varandra så att överskottsvattnet inte behöver transporteras genom hela 

anläggningen innan det avlägsnas därifrån (Lindfors et al, 2014 s.46). 

 

2.3.1.3 FUNKTION VID ISBILDNING 
Erfarenheter av regnbäddar i svenskt klimat är liten. Bäddars funktion ur varken infiltrations- 

eller reningsegenskaper är väl utredda (Lindfors et al, 2014).   
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2.3.2 UTFORMNING 
Regnbäddar kan med fördel utformas på ett estetiskt tilltalande vis med kombinerad 

dagvattenfördröjning och vattenrening. Grundprincipen av en regnbädd är ett kärl som kan vara 

både nedsänkt (konkav) i eller upphöjd (konvex) ur en yta med innehåll som har renande och 

filtrerande egenskaper. Växtlighet i regnbäddar bidrar både med en renande funktion och fyller 

ett viktigt estetiskt värde. Konvexa bäddar kan enbart ta emot vatten från högre belägna 

avrinningsytor exempelvis tak, medan de som är nedsänkta även kan ta emot dagvatten från 

markplan. Exempel där nedsänkta anordningar inte är lämpliga att bygga är då ytan avsedd för 

placering har ett underliggande bjälklag (Lindfors et al, 2014 s.34). Enligt Vegtech i Stockholm 

finns det bjälklag som inte har tillräcklig hållfasthet att bära regnbäddar. Därför är det viktigt 

att hålla ner vikten hos bäddens samtliga beståndsdelar.   

 

2.3.2.1 UPPBYGGNAD 
Grundkonstruktionen för en regnbädd består av ett antal skikt som fyller olika funktioner, både 

filtrerande och fördröjande. Uppbyggnaden av bädden varierar beroende på vilka förhållanden 

som finns på platsen. En typ av konvex bädd presenterad i rapporten Grågröna systemlösningar 

för hållbara städer är speciellt utformad för att inte skada omgivande byggkonstruktioner 

genom att hålla allt dagvatten slutet inne i bädden. Den ovan nämnda typ av bädd är den i 

sammanhanget av omständigheterna mest intressanta för den här studien. Den plats fallstudien 

riktar in sig på har inte förutsättningarna att låta vatten perkolera vidare ner genom regnbädden 

och ut i underliggande mark. En mer utförlig beskrivning med fler typexempel av olika bäddar 

finns att hitta i ovan nämnda rapport författad av Lindfors et al, (2014). Det som skiljer de olika 

typer av bäddarna åt är framförallt  på vilket vis de avvattnas (Lindfors et al, 2014).  
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2.3.2.2 BESTÅNDSDELAR 
Här följer beståndsdelarna i den typ av regnbädd som är mest lämplig att upprätta på en plats 

utan möjlighet att låta vatten perkolera genom bäddens botten för att sedan tas upp av 

underliggande mark. De beståndsdelar som nämns här nedan är enbart de mest elementära och 

måste anpassas efter varje enskilt fall beroende på önskad vegetation och 

fördröjningsegenskaper (Lindfors et al, 2014).  Beståndsdelarna nämnda nedan är ett förslag 

från Vegtech Stockholm. Se även figur 2.5. 

 

Tätskikt -  Insidan av en sådan bädd är då klädd i ett tätt skikt som förhindrar att vatten 

perkolerar ner genom bäddens botten eller tränger ut andra vägar än de designerade, men även 

för att hålla ett permanent konstgjort ”grundvatten” i bädden så att växtlighet inte torkar ut. Den 

vattenmättade zon som uppstår i botten av bädden bidrar även till goda förhållanden för 

kväveavskiljning genom den kemiska processen denitrifikation (Lindfors et al, 2014). Exempel 

på tätskikt är en grövre plastfolie. Plastfolien fungerar även som rotskydd vilket förhindrar 

rötter att tränga ut genom bäddens utsidor.  

 

Dränerande skikt – I botten av bädden finns ett dränerande skikt av plast. Exempelvis 

Norphadrain ND220.    

 

Vattenhållande skikt – Skiktet ovan det dränerande skiktet placeras ett lager material med 

goda vattenbindande egenskaper. Materialet har god förmåga att både binda och när mättat 

släppa ifrån sig. Skiktet fyller funktionen att hålla tillräckligt med vatten för att vegetationen 

ska överleva. Vegtech Stockholm föreslår en produkt från Grodan tillverkad av stenull. 

 

Filtermaterial/växtjord – Som växtjord och filtermaterial föreslår Vegtech Stockholm att ett 

material av pimpsten. Materialet är inte organiskt och riskerar inte att sjunka ihop eller 

sedimentera i samma omfattning som vanlig växtjord. Pimpstenssand har liten massa och 

skapar enligt tillverkaren en porighet om 50%. Vegetation kan med fördel planteras i 

pimpstenssand. 

 

Erosionsskydd - Vid inloppet till bädden bör ett erosionsskydd av något slag finnas för att 

förhindra att materialet i bädden eroderar samt för att jämnare sprida ut vattnet över bädden 

(Lindfors et al, 2014).  
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Fördröjningszon - De lägre zonerna av bädden klarar av att hålla viss del av dagvattnet som 

leds dit men då bädden blir vattenmättad behövs en väl tilltagen fördröjningszon där vatten 

uppehålls undertiden bädden avvattnas. Om nederbörden är av sådan omfattning att 

regnbäddens fördröjningszon inte är tillräcklig bör ett bräddningsavlopp finnas för att på ett 

säkert vis leda överskottet av vatten från platsen utan att skada anläggningen eller 

omkringliggande byggnader (Lindfors et al, 2014).  

  

 

 

Figur 2.5. Regnbädd med tätskikt i botten (Nilsson	J,	2015).	
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2.4 DIMENSIONERING DAGVATTENHANTERING 
 

För att tillgodose behövd fördröjning och rening av dagvatten i en regnbädd dimensioneras 

anläggningen genom ett antal beräkningar. Beräkningarna baseras på nederbördsdata, 

avrinningsareal och lokala omständigheter.  

 

2.4.1 DIMENSIONERANDE DAGVATTENFLÖDE MED RATIONELLA 
METODEN 
Beräkningar av dagvattenflöde sker normalt med hjälp av programvara i hydrauliska 

datormodeller. Men med rationella metoden kan en approximativ beräkning av maximalflödet 

vid en viss punkt inom ett avrinningsområde genomföras. Metoden är avsedd för jämnt 

exploaterade områden mindre än 18 hektar med jämn avrinningstid (Svenskt vatten, 2016).  En 

mer utförlig beskrivning av beräkningsgången finns i Svenskt Vattens publikation P110. 

 

Dimensionerande dagvattenflöde: 
 

𝑞"#$	"&'´ = A ∙ φ ∙ 𝑖 𝑡/ ∙ 𝑓1     (1) 

 

Där:	

	𝜑		 	 avrinningskoefficient		

𝑞"#$	"&'´			 Dimensionerande	dagvattenflöden	 l s 	

A	 	 Area	avrinningsområde	 ha 	

𝑖(𝑡/)	 		 Dimensionerande	nederbördsintensitet	 l s ∙ ha 	

𝑓1 		 	 klimatfaktor,	1,25	

𝑡/ = 𝑡1 			 Regnets	varaktighet	 minuter 	

𝑓1 		 	 klimatfaktor		

 

𝑖 𝑡/ = 190 ∙ 	 𝑇D ∙ 	 EF GH
GHI.KL

+ 2     (2) 

𝑡/   regnvaraktighet i minuter 

𝑇   Återkomsttid, månader     

 

s. 129 P110: 𝑖(𝑡/) 10 år 10 min = 235,5 l/s * ha 
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Beräkningen för platsspecifik sammanlagd avrinningskoefficient:  

 

𝜑 = (OP∗RPSOP∗RPS,…	OV∗RV)
OPSOWS,…OV

		 	 	 	 	 (3)	

 

 

Regnets varaktighet, 𝑡/, beräknas som standard tio minuter och med en återkomsttid på tio år. 

Anledningen till att nämnd standard används är att en dimensionering för högre 

nederbördsintensitet innebär orimligt omfattande byggnationer.  

 

Klimatfaktorn, 𝑓1, är en faktor vars funktion är att kompensera för ökad mängd nederbörd till 

följd av klimatförändringar. Vid beräkning av nederbörd med en varaktighet kortare än en 

timme bör klimatfaktorn sättas till 1,25 och vid beräkningar av nederbörd med varaktigheten 

upp till 24 timmar bör faktorn sättas till 1,2.  

 

2.4.2.1 AVRINNINGSKOEFFICIENTEN 
Avrinningskoefficienten är en varierande faktor som definierar den mängd dagvatten som 

bildas i förhållande till nederbörd från en viss yta beroende av ytans karaktär och egenskaper. 

Utöver typ av yta beror även nederbördens varighet och intensitet, ytor som vid kortvariga regn 

är genomsläppliga får vid långvarig nederbörd generellt en högre avrinningskoefficient. 

Material med redan en hög avrinningskoefficient däremot påverkas inte i samma grad av 

nederbördens omfattning. Vid manuell kartering av ett område kan approximativa värden för 

att antal material användas. Se figur 2.6. 
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Typ	av	yta	 Avrinningskoefficient	φ	

Tak	utan	ytmagasin	 0,9	

Betong-	och	asfaltsyta,	berg	i	dagen	i	stark	lutning	 0,8	

Stensatt	yta	med	grusfogar	 0,7	

Grusväg,	starkt	lutande	bergigt	parkområde	utan	nämnvärd	vegetation		 0,4	

Berg	i	dagen	i	inte	alltför	stark	lutning		 0,3	

Grusplan	och	grusat	gång,	obebyggd	kvartersmark	 0,2	

Park	med	rik	vegetation	samt	kuperad	bergig	skogsmark	 0,1	

Odlad	mark,	gräsyta,	ängsmark	m.m	 0-0,1	

Flack	tätbevuxen	skogsmark		 0-0,1	

Figur 2.6. (Svenskt Vatten, 2016)  

 

2.4.2.2 DIMENSIONERING AV UTJÄMNINGSMAGASIN 
Vad gäller dimensionering av lokala anordningar är det kravet på både utjämningskapacitet och 

rening som styr. Eftersom olika platser har olika förutsättningar och erforderlig yta måste 

utjämningsmagasin dimensioneras specifikt för varje enskilt fall. Dimensioneringsgången är ett 

förslag presenterat i Vinnovaprojektet Grågröna dagvattenlösningar i urbana miljöer (Lindfors 

et al, 2014). 

2.4.2.3 ERFORDERLIG AREA FÖR DAGVATTENANORDNING 
Erforderlig area för platsspecifik dagvattenanordning: 

𝐴YZ[ = 𝐾 ∙ 𝐴&']		 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	

	

Ekvationen	 för	 erforderlig	 area	 för	 reningsanläggning	 är	underordnad	ekvation	4.	Om	

ekvation	 4	 visar	 att	 anläggningens	 area	 behöver	 vara	 större	 för	 att	 tillgodose	 ett	

fördröjningsbehov	är	det	den	area	som	gäller	före	ekvation	beräknad	area	i	ekvation	3.	I	

fallet	på	Keders	16	är	arean	för	anläggningen	även	försvinnande	liten	och	irrelevant,	för	

större	anläggningar	bör	däremot	minsta	möjliga	area	nyttjas. 
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2.4.2.4 ERFORDERLIG UTJÄMNINGSVOLYM 
Beroende av omfattningen för den mängd dagvatten som ska fördröjas för att avlasta avledande 

system längre ner i dagvattenkedjan på väg mot recipienten bestäms dimensionerande 

fördröjningsvolym.    

 

𝑉"'#_ = 60 ∙ 𝑡/ ∙ 𝑄"&' − 𝑄cdG,#ef        (5) 

	

𝑄"&'	=	𝑄"&'S	+	𝑓1 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑g ∙ 𝐴g		 	 	 	 	 	 	 (6)	

 

 

Eftersom det primärt är pumpens kapacitet som begränsar utflödet måste även hänsyn tas till 

att även dagvattnet från innergården rinner till pumpgropen. Resultatet av detta blir att 

erforderlig utjämningsvolym bör utökas för att kompensera för den utökade avrinningsytan 

innergården tillför. För exemplets skull kommer beräkningarna begränsas till det dagvatten som 

leds till dagvattenanläggningen.  

Istället för att kompensera i utjämningsvolym finns möjligheten att utöka pumpens kapacitet då 

vattnet från innergården i det här exemplet inte genomgår någon reningsprocess innan det 

avlägsnas från fastigheten.   

 

I fördröjningsanordningar med biofilter måste erforderlig fördröjningsvolym kompenseras för 

den volym de olika filtermaterialen fyller ut. I avseende för detta finns en överslagsmässig 

beräkningsmetod som tar hänsyn till porigheter hos de olika filtermaterialen. 

 

𝑉"]c/ = 𝑉"h ∙ 𝑥h + 𝑉"j ∙ 𝑥j+,…𝑉"k ∙ 𝑥k       (7) 

 

 

Porvolymen i valt filtermaterial är den volym tillgänglig för fördröjning av dagvatten. Behövd 

fördröjningsvolym delat med filtermaterialens genomsnittliga porvolym ger total behövd 

volym i regnbädden.  

 

𝑉lä"" = 𝑄"&' 𝑉"]c/          (8) 
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Där: 

𝑉"'#_   Maximalt erforderlig fördröjningsvolym 𝑚o  

𝑡/ = 𝑡1   Regnets varaktighet minuter  

𝑓p/f"  Faktor för minskning av dimensionerande utflöde med hänsyn till att 

utloppsflödet inte är maximalt annat än vid max reglerhöjd. Normalt 2/3, om 

flödesregulator: 0,95, om pumpat utflöde: 1,0. 

 

𝑄"&'  Dimensionerande inflöde  l s  

𝑄cdG,#ef  Dimensionerande utflöde, medelutflöde enligt Svenskt Vatten P104 och P90 

l s   

 𝑄cdG   Maximalt utflöde l s  

𝑄"&'S Adderat inflöde till 𝑄"&' i fall med flöde från fördröjningsanläggning uppströms 

eller i annat konstant inflöde.  

𝑓1 klimatfaktor 

𝑖(𝑡/)   Dimensionerande nederbördsintensitet l s ∙ ha  

𝜑g  Dimensionerande avrinningskoefficient  

𝐴g  Dimensionerande specifik avrinningsyta	

𝑉"]c/   Porvolym 𝑙  

𝑥k   andel hålvolym i respektive filtermaterial  

𝐴YZ[ 		 	 Area	för	anläggning	(𝑚j)	

𝐴&']		 	 Impermeabel	avrinningsyta	(𝑚j)	

K		 	 Andel	av	𝐴&'].	Normalt	är	K=	0,02	-	0,06	
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3.0 GENOMFÖRANDE 
  

 

Keders 16 
Kvarteret Keders med högsta punkt 39 meter över havet är beläget på Södermalm i Stockholm. 

Fastigheten Keders 16 ägs sedan 1979 av fastighetsbolaget Olov Lindgren AB. På fastigheten 

står en byggnad uppförd 1914 med källarplan, sex våningar samt delvis inredd vindsvåning. På 

fastigheten finns en innergård belägen ovanpå en bjälklagsstomme som utgör taket för ett 

underliggande källarplan. Fastigheten är 630 kvadratmeter till ytan varav innergården utgör 

ungefär en fjärdedel.  

 
Figur 3.1: Keders 16. (Apple Maps, 2017) 
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Fastigheten har sadeltak med tegel på sidorna vända ut mot gatan och tak av plåt på sidorna 

som vetter mot innergården. Av det dagvatten som bildas vid nederbörd är förhållandena att 

ungefär 30% leds via stuprör ut på gatorna längs med fastigheten, resterande 70% av vattnet 

leds ner på innergården. Innergården ligger helt enligt rådande detaljplan i en ungefärlig 

motsvarande fastighetens omgivande markplansnivå men vid kraftig nederbörd finns det en risk 

att innergården översvämmas av det dagvatten som kommer från takytorna som sluttar mot 

innergården. En sådan översvämning innebär konsekvenser. 

 

Björn Grunnlid är fastighetsvärd på Keders 16. Björn säger att en renovering av innergården är 

planerad. Under de senaste åren har innergårdens avvattning satt igen vid skyfall. Vatten har då 

främst trängt in genom den källaringång som finns i markplan på innergården. Vattnen har då 

strömmat ner i husets hisschakt. Hisschaktet har hittills tillhandahållit tillräckligt med 

magasineringsförmåga för att vattnet inte ska ta sig längre in i byggnaden. Det källarutrymme 

som ligger lägst beläget är utrustat med en pumpbrunn. Pumpbrunnen har en ungefärlig 

magasineringskapacitet om en halv kubikmeter. Till pumpbrunnen förs allt dagvatten från 

innergårdens samtliga dagvattenbrunnar. I pumpbrunnen sitter en dränkbar pump i syfte att 

pumpa dagvattnet vidare från brunnen ut i det kommunala dagvattennätet. Underkapacitet i 

pumpbrunnens magasineringsvolym och pumpens prestanda har lett till att källarutrymmet 

svämmat över.  
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3.1 BEFINTLIG AVVATTNING PÅ KEDERS 16 
 

 

 
Figur 3.2: Befintlig avvattning Keders 16. (Apple Maps, 2017) 

 

Pumpbrunn - Dagvatten leds från innergårdens dagvattenbrunnar ner i källarplan till en 

pumpbrunn. Från pumpbrunnen pumpas vattnet sedan vidare ut till det kommunala 

dagvattennätet.  

Avrinningsyta – Avrinningsytan som är gulmarkerad i figur 3.2 här ovan har en ungefärlig 

area om 330 kvadratmeter. Materialet är nästan uteslutande målad plåt, därmed en ungefärlig 

avrinningskoefficient på 0,9 enligt figur 2.6. 

Stuprör – För avledning från avrinningsytan finns tre stycken utanpåliggande stuprör, 

rödmarkerade i figur 3.2.   
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Dagvattenbrunnar – Då stuprören möter innergården är det två stycken som leds direkt ut på 

bjälklaget medan ett tredje leds direkt genom bjälklaget till den pumpbrunn som finns belägen 

i källarplan. Dessa är blåmarkerade i figur 3.2.  

 
 
3.2 BYGGNADENS SVAGA PUNKTER VID ÖVERSVÄMNING PÅ 
INNERGÅRDEN PÅ KEDERS 16 
 

Källaringång – I ett scenario där vatten tränger in i byggnadsdelar är konsekvenserna 

betydande. På innergården ligger idag en källardörr i samma nivå som innergårdens markplan. 

Vid översvämning är det här byggnadens svagaste punkt. Även vid en mindre omfattande 

översvämning kan vatten helt obehindrat flöda ner i byggnadens källarplan och på så vis 

förorsaka översvämning även inomhus. Byggnaden kan då i ett sämre scenario bli i behov av 

omfattande renoveringar på grund av vattenskador. 

 
Friskluftsintag – Längs med ena väggen sitter två ventiler som vid 30 cm översvämning 

obehindrat fylls med vatten. 

 
Fönster – Mot innergården vetter fem stycken lågt belägna fönster vars underkant vid en 

översvämning högre än 30 cm hamnar under vattennivån där vatten kan tränga in i byggnadens 

väggar.  

 
Fasaden – Innergårdens ovansida bjälklag möter i dagsläget byggnadens fasad i en närmast 

vinkelrät skarv. Även vid en smärre översvämning står vatten direkt mot fasadens utsida. Om 

fasadens puts vattenmättats och temperaturen understiger noll grader finns risk för 

frostsprängning som kan resultera i att putsen spricker och lossnar.  

 
Lanterniner – På innergården finns två lanterniner som förser utrymmen i källarplanet under 

innergården med dagsljus. Vid en översvämning om 30 cm står överkanten på dessa under 

vatten och riskerar att tränga in i underliggande bjälklag såväl som underliggande lokal. Risken 

är liten för en så omfattande översvämning men om den uppstickande konstruktionen inte är tät 

närmast bjälklaget kan vatten tränga in även vid en smärre översvämning.  
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Angränsande fastigheter – Innergården angränsar till de två fastigheterna Keders 15 och 

Keders 20. Bägge fastigheters innergårdar är geografiskt lägre belägna än Keders 16. Vid 

potentiella omfattande översvämningar på innergården finns en risk att vatten strömmar över 

till dessa två angränsande innergårdar.  

 

Avvattning stuprör – Vid skyfall är avrinningsområdet för stort i förhållande till byggnadens 

stuprör. Det underdimensionerade stupröret fylls till brädden och vatten strömmar då istället 

längs med byggnadens fasad ner till innergården. Putsen och fönster tar skada av vattnet.  

 

3.3 REGNBÄDD FÖR UTJÄMNING OCH RENING PÅ KEDERS 16 
 

För fastigheten gäller att det dagvatten som bildas då nederbörd faller på fastighetens tak som 

vetter mot innergården som är möjligt att med enkla medel omhänderta. Ytan är i 

sammanhanget liten då den sätts i perspektiv till hela Stockholms stads dagvattenhantering men 

kan här utgöra ett konkret exempel på möjligheten att omhänderta dagvatten lokalt. Många 

bäckar små. Det alternativ det här arbetet syftar till är att utrusta innergården med regnbäddar. 

Regnbäddarna är direkt kopplade så att inflödet av dagvatten från fastighetens tak leds dit 

istället för att rinna ut på innergårdens bjälklag som idag är fallet.  

 

3.3.1 PLACERING 
3.3.1.1 AVVATTNING 
Dagvattnet från byggnadens tak leds via stuprör ner till innergården på tre ställen, förslagsvis 

byggs tre bäddar i direkt anslutning till de tre stuprören. Dagvattenbrunnarna är samtliga 

lokaliserade i anslutning till stuprören vilket styrker en sådan placering. För att i största mån 

utnyttja befintligt dagvattenavlopp avvattnas bäddarna genom de dagvattenbrunnar som finns i 

bjälklaget.  
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3.3.1.2 LAST 
Regnbäddarna kommer då de är fyllda att medföra en stor belastning på bjälklaget de står på. 

Bäddarna bör därför placeras utspridda över bjälklaget för en optimal viktfördelning. Bjälklaget 

är uppfört år 1914 och de ritningar som finns tillgängliga är från år 1912. Exakta 

hållfasthetsberäkningar för bjälklaget är svåra att genomföra. Lasterna från en anläggning av 

storleken som är aktuell på Keders 16 är dock i sammanhanget inte stora. Oavsett bör lasten 

hamna över bjälklagets bärande balkar.  

 

3.3.2 DIMENSIONERANDE DAGVATTENFLÖDE  
Rationella metoden kommer att tillämpas i det här exemplet. Beräkningsgången är närmare 

presenterad i avsnitt 2.4. Beräkningarna utgår ifrån att avvattningen från avrinningsyta till 

dagvattenbädd är tillräcklig utan att flödet däremellan hindras.  

 

Dimensionerande dagvattenflöde (l/s) beräknas enligt ekvation 1: 

 

𝑞"#$	"&'´ = 𝐴g ∙ φ ∙ 𝑖(𝑡/) ∙ 𝑓1 

𝒒𝒅𝒂𝒈	𝒅𝒊𝒎´,𝒕𝒂𝒌 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟑 ∙ 𝟎, 𝟗 ∙ 𝟐𝟑𝟓, 𝟓 ∙ 𝟏, 𝟐𝟓 = 𝟖, 𝟕	𝒍/𝒔	   

 

För total avrinningsyta, (𝑞"#$	"&'´,G�,l���), inklusive bjälklagsgård är dagvattenflödet större. 

Flödet är aktuellt på grund av anledningen att det är den totala mängd som ska lämna fastigheten 

genom dess dagvattenavlopp. Närmare beskrivning finns i avsnitt 2.4.2.4. Inga beräkningar 

kommer att baseras på siffran men är av vikt vid diskussion. 

 

𝑞"#$	"&'´,G�,l��� = (0,033 + 0,0157) ∙ 0,9 ∙ 235,5 ∙ 1,25 = 12,9	𝑙/𝑠  

 

Avrinningsyta: 

𝑨𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟑	𝒉𝒂 
 
Tillgången på ritningar över fastigheten är begränsad, därav uppskattas i det här fallet 
avrinningsytan.  
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Specifik avrinningskoefficient beräknas enligt ekvation 3: 

𝜑 =
(𝐴h ∗ 𝜑h + 𝐴h ∗ 𝜑h+,…	𝐴k ∗ 𝜑k)

𝐴h + 𝐴j+,…𝐴k
	

	

𝝋 =
(𝟑𝟑𝟎 ∙ 𝟎, 𝟗)

𝟑𝟑𝟎 = 𝟎, 𝟗	

	

Avrinningsytan	 i	 det	 här	 fallet	 är	 endast	 ett	 tak	 som	 i	 figur	 3.1	 har	 den	 specifika	

avrinningskoefficienten	0,9.		

	

Nederbördsintensitet:	

𝒊 𝒕𝒓 = 𝟐𝟑𝟓, 𝟓	 𝒍 𝒔 ∙ 𝒉𝒂 

 

Dimensionerande nederbördsintensitet vid 10-årsregn och 10 minuters blockregn i Stockholm 

(Svenskt Vatten, 2016).  

 
 

3.3.3 DIMENSIONERING AV UTJÄMNINGSMAGASIN 
	

3.3.3.2 ERFORDERLIG UTJÄMNINGSVOLYM  
Erforderlig utjämningsvolym beräknas enligt ekvation 5:  

 

𝑉"'#_ = 60 ∙ 𝑡/ ∙ (𝑄"&' − 𝑄cdG,#ef)	

𝑽𝒅𝒎𝒂𝒙 = 𝟔𝟎 ∙ 𝟏𝟎 ∙ 𝟖, 𝟕 − 𝟔, 𝟔 = 𝟏𝟔𝟐𝟎	l	

	

𝑄cdG,#ef är begränsad av kapaciteten hos den pump som finns i pumpgropen i fastighetens 

källare. I det här fallet har pumpen en kapacitet på 6,6 l/s. Se avsnitt 2.4.2.4. 

 

Dimensionerande inflöde: 

 

𝑸𝒅𝒊𝒎 = 𝒒𝒅𝒂𝒈	𝒅𝒊𝒎´ = 𝟖, 𝟕	𝒍/𝒔 
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Dimensionerande inflöde sätts i det här fallet lika med dimensionerande dagvattenflöde. Vid 

större system kan hänsyn till vattnets fördröjning innan inloppet till anläggningen att spela in 

och ge ett annat dimensionerande inflöde. Närmare beskrivning finns att hitta i (Lindfors et al, 

2014). 

 

    	

Där:		

	

𝑉"'#_   Maximalt erforderlig fördröjningsvolym l  

𝑡/ = 𝑡1   Regnets varaktighet minuter  

𝑄"&' = 	𝑞"#$	"&'´ Dimensionerande inflöde  l s  

𝑄cdG,#ef  Dimensionerande utflöde, medelutflöde enligt Svenskt Vatten P104 och P90 

l s   

 𝑄cdG   Maximalt utflöde l s . I fallet på Keders 16, pumpens kapacitet 

𝑓1 klimatfaktor 

𝑖(𝑡/)   Dimensionerande nederbördsintensitet l s ∙ ha  

𝜑g  Dimensionerande avrinningskoefficient  

𝐴g  Dimensionerande specifik avrinningsyta	

 

Filtermaterialets porvolym beräknas enligt ekvation 5: 

 

𝑉"'#_ = 𝑉"h ∙ 0,5 +	∙ 𝑥j+,…𝑉"k ∙ 𝑥k 

 

𝑉"'#_   Erforderlig porvolym  

𝑥k   andel hålvolym i respektive filtermaterial 
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Anläggningens totala volym inklusive filtermaterial och erforderlig utjämningsvolym beräknas 

enligt ekvation 8: 

 

𝑉lä"" = 𝑉"'#_ 𝑥k 

𝑽𝒃ä𝒅𝒅 = 𝟏𝟔𝟐𝟎 𝟎, 𝟓 = 𝟑𝟐𝟒𝟎	𝒍 

 

Erforderlig volym för dagvattenbädd på Keders 16 med pimpsten som filtermaterial är 3240 

liter för att tillgodose den fördröjning som innebär att innergården inte skall svämma över. 

Volymen tar även hänsyn till framtida förändring i nerderbördsmönster till följd av 

klimatförändringar.  
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4.0 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

Med i sammanhanget relativt små medel finns möjligheten att lokalt omhänderta delar av 

dagvattnet som bildas på fastigheten. 

 

Håkan Franzén är hemmets försäkringsexpert på försäkringsbolaget Trygg Hansa. I en artikel i 

DN från 2014, förklarar han att skador av översvämningar åtgärdas för att sedan ske igen kort 

efter. 

 

  

Statistik från försäkringsbolag visar på en ökning av antalet översvämmade fastigheter. 

Åtgärder efter översvämning är kostsamma och påverkar fastighetsägare och försäkringsbolag. 

Teknik för trög dagvattenhantering finns idag tillgänglig (SMHI, 2015). Kostnaden att 

klimatanpassa en fastighet som Keders 16 med trög dagvattenhantering i perspektiv till 

reparationskostnad efter vattenskada är i förhållandet liten. För fastighetsägare finns resurser 

att spara. Enligt Vegtech i Stockholm motsvarar arbetsinsatsen för att bygga tre regnbäddar 

ungefär tre arbetsdagar i tidsåtgång. En uppskattning av kostnaden att klimatsäkra 

dagvattenhanteringen för Keders 16 finns i tabell 4.1.  

  

”Det har hänt att vi har reparerat en villa för en halv miljon och två år senare har det 

uppstått en likadan skada, då är det bara att börja om igen, säger Håkan Franzén.”  

- Lagerwall K, 2014 
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Tabell 4.1. Uppskattad kostnad för regnbädd på keders 16. Priserna är baserade på information 

från olika återförsäljares hemsidor. 

 
Material Kvantitet Á pris SEK Summa ink. moms 

Pimpsten 3,2 𝑚o 2 000 6400 

Grodan 3,2 𝑚j 374 1 200 

Norpadrain ND220 3,2 𝑚j 92 294 

Gummiduk 16 𝑚j 200 3 200 

Cellplast 16 𝑚j 50 800 

Tryckt virke 16 𝑚j 16 1 600 

Arbetskostnad 24 h 500 12 000 

Övrigt   4 000 

   ~ 30 000 

 

 

Ur fastighetsbolaget Olov Lindgrens vy kan fördröjningsbäddar vara av intresse då en 

renovering av innergården handlar om enormt stora summor medan regnbäddarna kan avlasta 

dagvattenhanteringen och behovet av renovering kan sjunka.  

 

Här följer en resultatdiskussion som analyserar frågeställningarna projektet bygger på. 

 
• Är det möjligt att bygga fördröjningsbädd på bjälklagsgård? 

 
Möjligheten att uppföra fördröjningsbäddar på ett bjälklag är främst uppdelat i två 

underkategorier. Ena kategorin är teknisk utformning för att uppnå efterfrågad renande 

prestanda utan att möjligheten finns för vattnet att tränga ner i underliggande mark. Den andra 

kategorin handlar om bjälklagets förmåga att ta emot de stora lasterna som blir då magasinen 

blir utfyllda.  

 
- Teknisk lösning 

 
Regnbäddar går att utforma på ett vis så att de kan placeras på bjälklag. Konvexa, upphöjda 

bäddar är möjliga att placera ovanpå snarare än nedsänkt i en markyta. Nackdelen med en 

konvex anläggning är att uppsamlingsområdet begränsas till högre liggande ytor och missar 

därför uppsamlingsytan den står på.   
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En teknisk lösning finns presenterad i Vinnovaprojektet Grågröna systemlösningar för 

hållbara städer där avvattningen sker via ett avlopp i botten alternativt via ett bräddningsavlopp 

istället för att avvattningen sker genom infiltration underliggande mark. Anläggningen syftar 

till att vatten inte ska ges möjligheten att tränga ut genom bäddens väggar eller botten och då 

förstöra bjälklaget det står på. Samtliga material regnbäddar byggs av finns att tillgå på en 

etablerad marknad.  

 
 

- Last 
 
Ett bjälklags förmåga att bära upp den last utfyllda fördröjningsbäddar är direkt avgörande för 

möjligheten till sådan fördröjning. Innan fördröjningsbädd planeras bör beräkningar av den 

erforderliga fördröjningsvolymens massa fastställas och jämföras med bjälklagets hållfasthet 

för de punktlaster som uppstår på den plats anläggningarna står.  

 

En vanlig kommentar bland folk i branschen är att moderna bjälklag inte har tillräcklig 

hållfasthetför att bära upp den last fördröjningsbäddar medför. Däremot är äldre bjälklagsgårdar 

ofta av betydligt grövre dimensioner vilket i sig talar för att fördröjningsbäddar med fördel kan 

appliceras som dagvattenlösning i de fallen. Dagvattenavlopp i äldre byggnadskonstruktioner 

är svåra att modifiera jämfört med de möjligheter som finns vid nybyggnation.   

 
Företag som Vegtech arbetar med att erbjuda filter och byggnadsmaterial av låg vikt men som 

för den delen inte tappar egenskaper som är fördelaktiga ur reningssynpunkt. Utvecklingen på 

området borde leda till att även klenare bjälklag kan utrustas med fördröjningsbäddar.  

 
• Kan risken för översvämning från ytligt dagvatten av en byggnad med bjälklagsgård 

minska med hjälp av fördröjningsbädd? 

 
Översvämningsrisken kan minska med hjälp av fördröjningsbäddar. Risken för ytöversvämning 

är som störst vid skyfall då stor mängd dagvatten bildas under en kort tid. Fördröjningsbäddar 

kan avlasta underdimensionerade avvattningssystem. Genom att dimensionera bäddarnas 

fördröjningskapacitet utifrån statistiskt fastställda nederbördsdata mot ett områdes 

avvattningskapacitet avtar risken för ytöversvämning. 
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• Kan regnbädd på bjälklag vara ett sätt att möta de mål Stockholms Stads 

dagvattenstrategi syftar till? 

 

Stockholms stads dagvattenstrategi syftar till att förbättra och kvalitetssäkra framtida 

vattenmiljöer. Fokus i strategin ligger kring nyetablering snarare än befintlig bebyggelse. 

Befintlig bebyggelse har ett behov av klimatanpassning men inte samma möjligheter att från 

grunden förebygga utmaningarna. Behovet av alternativ anpassning för befintlig bebyggelse är 

av betydelse för att säkra en framtida hög vattenmiljö. 

 

Regnbäddar eller biofilter syftar till att genom lokalt omhändertagande avskilja föroreningar 

från dagvatten innan det når en recipient. I Stockholms Stads dagvattenstrategi nämns målet i 

citatet nedan. 

 

 

Regnbädd på bjälklagsgård är en enkel småskalig lösning som kan upprättas av fastighetsägare 

med i sammanhanget små medel.  

 

Dagvattenstrategin tydliggör att dagvattenhanteringen ska vara anpassad för ”förändrade 

klimatförhållanden och intensivare nederbörd”. - (Fagerberg J. et al, 2015) Vid 

dimensioneringen av regnbäddar räknas en klimatfaktor in som bidrar med extra marginal för 

att möta framtida förändrat nederbördsmönster. Regnbädd som system för dagvattenhantering 

utgör en fördröjande funktion vilken avlastar dagvattensystem längre ner i kedjan av 

avloppsinfrastruktur. Avlastningen innebär att risken för bräddning av avloppsledningar inte 

blir lika stor vid förväntade framtida förändringar i klimatet.  

 
4.0.1 VIDARE STUDIER 
Då faktiska fallstudier inom ämnet är få vore en praktisk studie av regnbädd på bjälklag nästa 

steg för att föra ämnet vidare. 

I den här studien fanns inte utrymme att gå in på djupet på hur regnbäddar fungerar i ett kallt 

klimat. Regnbäddarnas funktion vid köldgrader behövs det mer information kring  

”Hanteringen ska vara fokuserad på enkla och småskaliga lösningar, på såväl allmän mark 

som på kvartersmark.”  

- (Fagerberg J. et al, 2015) 
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5.0 SLUTSATS 
 

 

Dagvattenutmaningarna är stora och berör både ny och gammal bebyggelse. Dagvattenstrategin 

Stockholms Stad upprättat gäller främst nyetablering. Stockholm såväl som andra städer i 

Sverige har stor andel äldre bebyggelse. Bjälklag är vanligt i sammanhanget och alternativ för 

LOD borde finnas även här. Regnbädd kan vara en sådan lösning. Jag har under min tid av 

efterforskning inte hittat något exakt exempel med den konstruktion jag föreslår på Keders 16. 

Om det är för att ingen har tänkt på saken eller om det finns problem med lösningen som gör 

att det är en rent dålig idé vet jag inte. Optimalt för just Keders 16 vore om hela kvarteret Keders 

gick samman och utnyttjade den totala ytan som finns att tillgå för att bygga en dagvattendam 

för gemensam samlad fördröjning. Kvarteret skulle då kunna bli unikt med en liten 

”kvarterssjö” som bidrar till biologisk mångfald, ger rekreationsytor, och på samma gång ha 

möjlighet att möta dagvattenstrategins mål i samma omfattning som nyetablerade områden. 
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