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Sammanfattning
Jordens befolkning växer och allt fler flyttar in till urbana områden. Detta medför att städer
växer, nya byggnader tillkommer och infrastrukturer expanderar. Denna snabba tillväxtfas
står i direkt anslutning till ökade översvämningar till följd av de förändringar som görs i
naturen.
De redan överbelastade dagvattensystemen har i många fall svårt att hantera de befintliga
kraven. Till följd av detta uppstår översvämningar vid större regnintensitet och utgör stora
omkostnader för samhället. Dagvattenhanteringen brister då det inom kommunens
organisationer är otydliga ansvarsfördelningar. För att kunna planera för hållbara städer även
i framtiden är det viktigt att hitta en genomförbar lösning gällande både ansvarsfördelningen
samt hur dagvattnet ska hanteras på bästa sätt för att uppnå kostnadsfördelar.
I denna studie tas det fram en guide för kommunen över hur ansvaret bör fördelas mellan
kommun och exploatör i dagvattenfrågan. Guiden bygger på simuleringar och teorier inom
optimeringslära för att kunna föreslå rimliga lösningar. Genom dessa simuleringar av
dagvattensystemet har mängden vatten som inte ryms i dagvattensystemet kvantifierats.
Vidare för att hitta en rimlig alternativ avrinningsväg för det överflödiga dagvattnet har olika
algoritmer för kortaste vägen problemet undersökts.
Resultaten visar att en klassisk algoritm med en heuristisk funktion som appliceras på kortaste
vägen problemet inte kan identifiera den mest lämpliga avrinningsvägen. Detta då den
heuristiska funktionen i algoritmen förhindrar att en naturligare avrinningsväg uppströms
väljs även om denna skulle ge en mer optimal lösning.

Nyckelord: avrinningsväg, kortaste vägen problem, dagvatten, överskottsvatten
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Abstract
The earth's population is growing and increasingly more people move into urban areas. This
means that as cities grow, new buildings are being built and infrastructures are expanding.
This rapid growth is directly related to increased floods as a result of man-made changes in
nature.
The already overloaded storm water systems for rain-, melt-, rinsing and other surplus water
cannot often handle the existing demand. Therefore, floods arise at greater rain intensity and
pose significant costs to society. Due to an unclear division of responsibility within the
municipality's organizations there is a failure to handle the existing storm water problem. In
order to be able to plan for sustainable cities in the future, it is important to find a viable
solution regarding the responsibility issue and how to best handle the storm water to achieve
cost advantage.
This study presents a guide for municipalities on how to allocate the responsibility between
the municipality and the exploiter. The guide is based on simulations and theories in
optimization to propose effective solutions for harmful surplus storm water. Through
simulations of the storm water system, the amount of surplus water that does not fit the storm
water system capacity has been quantified. In addition, to find a reasonable alternative runoff path for the surplus water, different methods of the shortest path problem have been
investigated.
The results show that a classical shortest path algorithm with a heuristic function is not the
most appropriate alternative. This because the heuristic function in the algorithm prevents the
selection of a more natural pathway upstream even though it could be a more optimal solution.

Keywords: run-off pathway, shortest path problem, storm water, surplus water
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Förord
”Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem
vi skapat med det gamla sättet att tänka.”
- Albert Einstein –
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otid, plöjt igenom alla sidor av vår rapport otaliga gånger och som försett oss med allt relevant
material. Tack till Martin Hellberg och Jonatan Larsson som hjälpt oss med diverse
beräkningar, frågor och andra nödvändigheter. Ett stort tack för ert engagemang!
Slutligen vill vi tacka Krister Pettersson som varit vår uppdragsgivare på Sweco. Tack Krister
för att du är en sådan inspiration! Ett sista tack går ut till vår handledare vid Umeå universitet,
Per-Håkan Lundow, som funnits där så fort vi behövt honom.
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1. Inledning
Konsultfirman Sweco har under en lång tid arbetat med hanteringen av dagvatten. Ökad
nederbörd, urbanisering och tillhörande exploatering ökar dagvattenflödet och därmed även
riskerna för översvämning. Det finns många intressenter och aktörer, främst inom kommunen,
när det gäller ansvar i dagvattenfrågan. Trots detta är det fortfarande oklart hur ansvarsbiten
ska fördelas. Områdena där dagvattnet rinner kan tillhör flera olika aktörer inom exempelvis
kommunen och detta gör frågan svårlöst då det är oklart vem som ska/bör investera i
åtgärder.
I detta arbete är avsikten att oskadliggöra överskottet av dagvatten genom att på bästa sätt
leda om och avleda det till planerade översvämningsytor. Detta med hjälp av metoder och
resultat inom optimeringslära. Vidare önskar uppdragsgivaren ett förslag på en guide med
ekonomiska styrmedel för hur dagvattenfrågan på ett genuint och transparent sätt ska
behandlas. Guiden baseras i sin tur på de tekniska lösningarna.

1.1. Sweco
Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. De har kontor
på ungefär 50 orter runtom i Sverige och har även etablerat sig internationellt. Totalt har de 14
500 medarbetare varav 5 600 befinner sig i Sverige. Koncernen omsätter cirka 16.5 miljarder
SEK varav omkring 6.8 miljarder SEK omsätts i Sverige.
Examensarbetet utförs hos Sweco Environment i Göteborg i samarbete med en grupp som
arbetar med Vatten & Avlopp (VA).
Sweco Environment arbetar bl. a med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och
säkerställa tillgång till rent vatten. Man satsar på att hitta hållbara framtidslösningar som
minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat. 1

2. Introduktion
2.1. Bakgrund
Det finns ett problem med att kommunernas dagvattensystem överbelastas till följd av extrem
nederbörd. Konsekvensen av överbelastningen blir översvämningar med stora omkostnader
och ansvarstvister som följd.
Dagvatten definieras som “tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på
en konstruktion, t. ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten”2. Det
är skillnad mellan dagvatten och avrinnande regnvatten där det senare endast avser vatten

1
2

(Sweco, 2017)
(Falköping kommun, 2012)
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med ursprung i regn medan dagvatten även kan vara smältvatten och tillfälligt framträngande
grundvatten. Dagvattnet avrinner i urbana miljöer till dagvattenbrunnar och vidare ut i
ledningar som mynnar ut i antingen vattendrag, sjöar eller hav. Inflödet till ledningssystemen
vid mycket nederbörd är dessvärre större än ledningarnas kapacitet. Ibland kan även
vattennivån vid utloppet från ledningssystemen vara så hög att inget utflöde sker.
De här problemen skapar ett överskott av dagvatten som orsakar översvämningar i
samhällena. Dimensionering av avledningssystem för dagvatten görs med målsättning om att
det maximalt får inträffa en översvämning vart tionde år där översvämningen sker i
lågpunkter till vilka vattnet rinner. Detta innebär att den byggnad som befinner sig sämst till
i lågpunkten drabbas hårdast av översvämningen. Vid ny exploatering är målsättningen att
byggnader ska vara översvämningssäkra vid ett 100-årsregn.
Enligt uppgifter från uppdragsgivaren betalar vanligtvis ett försäkringsbolag för skadorna
men vill ha ersättning för dessa kostnader. Det slutar ofta med en rättslig tvist mellan
försäkringsbolaget och den aktör som anses ha det huvudsakliga ansvaret att förebygga och
undvika en översvämning.

2.2. Problembeskrivning
Det står alltför ofta oklart vem som egentligen har ansvaret att förebygga skador från
översvämningar. Det är svårt att få olika aktörer att vilja ta ansvar och skapa en långsiktig
lösning. Problemet finns i alla kommuner. Frågan om ansvaret över dagvattenhanteringen har
diskuterats de senaste decennierna utan att med framgång ha hittat en lösning.

2.3. Syfte
Syftet med examensarbetet vid Sweco är att angripa problemet med tekniska kunskaper och
ge nya perspektiv på problemet som inkluderar ekonomiska styrmedel för ett större
ansvarstagande.

2.4. Mål
Det objektiva målet är att med hjälp av matematiska metoder och optimeringslära hitta en
kostnadseffektiv implementation av en dagvattenlösning. Slutmålet är att skapa en guide där
denna dagvattenlösning ligger till grund för hur beslutsfattare ska fördela ansvaret över
dagvattenfrågan.

2.5. Avgränsningar
•
•
•
•

Fokus ligger på alternativa lösningar till existerande system (ledningssystem)
- Alternativa lösningar är lösningar ovan mark
Fördela ansvaret för överskottsvattnet till de större aktörerna
- kommunen och exploatörerna
Inte hantera effekten av ökade vattennivåer som minskar utflödet
Enbart titta på fastigheter som ligger inom kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten.
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•

•

- Ett kommunalt verksamhetsområde är ett område för vilket kommunen är ansvarig
för dagvattenhanteringen.
Titta på ett avrinningsområde som kan användas som mall för andra intressanta
områden med liknande problem
- Det valda avrinningsområdet är Staffanstorp som ligger i Skåne
Spill- och dränvatten kommer inte att hanteras

2.6. Staffanstorp
Staffanstorp är en centralort i Staffanstorps kommun i Skåne. Denna tätort drabbas ofta av
översvämningar på grund av bristande dagvattenhantering. Uppdragsgivaren har därför
utsett detta till ett lämpligt område att använda som fall i denna rapport.

2.7. Tidigare studier
Översvämningar till följd av förändringar i landskapet är ett stort problem, framförallt i de
moderna städerna. Det bedrivs aktiv forskning inom området och under förstudien lästes en
del artiklar som har viss bäring till problemet.
De stora avvikelserna från dessa artiklar och det problem som behandlas i rapporten är att
artiklarnas fokus ligger på uppbyggnaden och utformningen av specifika lösningar för
hantering av dagvatten. Dock får läsaren en god uppfattning om varför det är viktigt att
planera för dagvattenhantering i ett tidigt skede samt hur detta effektivt kan åstadkommas. I
dessa artiklar finns gott om referenser för den som vill läsa på sig inom området.
A.E Barbosa, J.N Fernandes och L.M. David diskuterar i artikeln Key issues for sustainable urban
stormwater management hur en bra dagvattenlösning bör se ut och för resonemanget om att det
är svårt att ta fram en generell modell då varje problem bör hanteras lokalt.3 Melissa Keeley,
Althea Koburger, David P. Dolowitz, Dale Medearis, Darla Nickel och William Shuster går i
sin artikel Perspectives on the Use of Green Infrastructure for Stormwater Management in Cleveland
and Milwaukee igenom konceptet av grön infrastruktur. Vidare diskuterar de grågröna
hybridsystem som möjliggör innovativa, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar vid
hantering av dagvatten. Metoden integrerar decentraliserad grön infrastruktur i området och
kan exempelvis vara ett buskage nära en parkeringsplats eller en gräsplätt i en rondell.4
Aisling D. O’Sullivan, Daniel Wicke, Tyler J. Hengen, Heidi L. Sieverding och James J. Stone
menar dock i sin artikel Life Cycle Assessment modelling of stormwater treatment systems att olika
gröna infrastrukturer implementeras utan förståelse för hur dessa påverkar miljön. De
utvärderar därför enligt Life Cycle Assesment (LCA) hur olika system (betongvortexenhet,
sandfiltersystem och regnträdgård) och deras uppbyggnad påverkar miljön. 5

3

(Barbosa, Fernandes, & David, 2012)
(Keeley, Koburger, Dolowitz, Medearis, & Shuster, 2013)
5
(O’Sullivan, Wicke, Hengen, Sieverding, & Stone, 2015)
4
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Sara Perales-Momparler, Ignacio Andrés-Doménech, Joaquín Andreu och Ignacio EscuderBueno utvärderar och föreslår olika metoder för att få en förnyelsebar, och därmed hållbar,
dagvattenhantering i A regenerative urban stormwater management methodology: the journey of a
Mediterranean city. Bland annat föreslås Sustainable Drainage Systems (SuSD) som lägger lika
stor vikt vid vattnets kvantitet och kvalitet samt facilitet och biologisk mångfald.6
Journal of water resources planning and management har varit en stor inspiration i detta arbete då
flertal studier inom dagvattenhantering och relevanta frågor kring ämnet har hittats. I artikeln
Optimal Location and Sizing of Stormwater Basins at Watershed Scale betonar författarna
komplexiteten av dagvattenhanteringssystem.7 Författarna menar att de klassiska
optimeringsmetoderna inte kan beskriva komplexiteten och medför därför signifikanta
förenklingar av problemet. Författarna Yue, Zhen, Yu och Lin föreslår därför att tillämpa
genetiska algoritmer för dessa komplexa frågor då den heuristiska metoden är mycket mindre
begränsande i problemformulering.
För att få en bättre förståelse av tidigare använda metoder inom området rekommenderas även
att titta på studier såsom Multiobjectie Zone TP Reduction Analyses For an Off-stream Reservoir8
skriven av Kao Jehng-Jung, Tsai Cheng-Hsien samt Optimization Of Reginal Storm-Water
Management Systems skriven av Paradeep Behera, Fabian Papa och Barry Adams.9 Men även
Dynamic Optimasation Of Preventive And Corrective Maintenance Schedules For a Large Scale Urban
Drainage System skriven av Yujie Chen, Peter Cowling, Fiona Polack, Stephen Remde och
Philip Mourdjis.10 Alla dessa artiklar har använt dynamisk- eller multiobjective linjär
programmering i sina studier.

2.8. Rapportens disposition
Introduktion till
dagvattenfrågan

För förståelsens skull har ett introduktionsstycke till
dagvattenfrågan skrivits. Viktiga och centrala återkommande
begrepp har förklarats.

Nulägesanalys

Detta avsnitt innehåller en omfattande nulägesanalys över
problematiken med dagvattenhanteringen.

Teori

Under denna rubrik listas och utreds de teorier som använts i
denna rapport. Detta innefattar teori för både lösningar på ytan
samt teorier inom optimeringslära.

6

(Perales-Momparler, Andrés-Doménech, Andreu, & Escuder-Bueno, 2015)
(Yue, Zhen, & Yu, 2004)
8
(Kao & Tsai, 1997)
9
(Behera, Papa, & Adams, 1999)
10
(Chen, Cowling, Polack, Remde, & Mourdjis, 2017)
7
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Metod

I detta avsnitt redovisas de metoder och tillvägagångssätt som
använts under arbetets gång.

Resultat

Här presenteras de resultat som författarna kommit fram till.
Resultatdelen innehåller optimeringsresultaten samt en guide för
rättvisare dagvattenhantering och en lämplig lösning på ytan.

Diskussion & Analys

I avsnitt 8 redovisas en analys av de resultat som presenterats i
avsnitt 7.

Slutsats &
Rekommendationer

Slutligen sammanfattas de slutsatser som dras kring arbetet
och resultaten samt att en liten rekommendation ges.

3. Introduktion till dagvattenfrågan
Jordens befolkning växer och allt fler flyttar in till urbana områden. Detta medför att städer
växer, nya byggnader tillkommer och infrastrukturer expanderar. Denna snabba tillväxtfas
står i direkt anslutning till ökade översvämningar till följd av de förändringar som görs i
naturen.

3.1. Olika vatten
3.1.1. Dagvatten
Som tidigare nämnt är dagvatten det vatten som tillfälligt rinner på markytan från hårdgjorda
ytor som t. ex hustak, vägar, asfalterade parkeringsplatser och stenläggningar. Dessa ytor är
svårgenomträngliga och vattnet sjunker knappt igenom. Dagvatten kommer till största del
från regn eller smältvatten från snö och is. Utöver dessa finns det även andra vattenkällor som
räknas som dagvatten. Om någon t. ex tvättar sin bil på en gata så räknas tvättvattnet som
rinner av bilen som dagvatten då det är vatten som tillfälligt rinner på en hårdgjord yta.11

3.1.2. Spillvatten och dränvatten
Spillvatten är vatten som kommer från hushåll, industrier, biltvättar och andra verksamheter.
I huvudsak består spillvatten från hushåll av vatten från toaletter (klosettvatten) och bad, disk
och tvätt (BDT-vatten, även kallat avloppsvatten).12
Dränvatten som är en annan benämning på dräneringsvatten är det vatten som rinner från
husgrunder och/eller det vatten som kommer från utdikningsområden. Det senare är
områden som grävts för att torrlägga marken.13

11

(VA-guiden AB, 2017)
(Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, 2017)
13
(VA Syd, 2017)
12
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3.1.3. Överskottsvatten
Det dagvatten som inte kan hanteras av system under och över mark blir således till överskott.
Detta är en intern term som myntats under detta arbete. Överskottsvattnet blir skadligt då det
blir icke-hanterbart och börjar göra skada.
Skadligt överskottsvatten
Allt dagvatten som blir överskottsvatten är inte skadligt. Skadligt överskottsvatten definieras
som det dagvatten som varken system under mark eller över mark kan hantera och som
översvämmar områden och fastigheter och gör skada. Exempel på skadligt vatten kan vara då
en fastighet översvämmas eller så att trafiken stoppas upp och hindras.

Figur 1 - Överskottsvatten (Staffanstorp kommun,
2017)

Figur 2 - Skadligt överskottsvatten (SKD, 2017)

Figur 1 är ett exempel på ett överskottsvatten som inte systemet kan hantera men som inte är
skadligt. Figur 2 visar däremot ett skadligt överskottsregn som förhindrar trafikens
framkomlighet.

3.2. Begrepp och förklaringar
Återkomsttid
Inom dimensionering av olika dagvattenanläggningar pratar man om återkomsttid. Utifrån
historisk statistik kan man uppskatta hur ofta en viss regnhändelse bör återkomma, se tabell
1. En standardiserad analys av historiska regnserier, dvs. långa mätserier från
nederbördsmätare, ger således återkomsttiden för en viss regnhändelse samt sannolikheten
för detta.
Tabell 1 - Sannolikhet för att en händelse inträffar under en given observationsperiod för olika
14
återkomsttider

14

(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 33)
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Återkomsttid

Sannolikt
under 5 år

Sannolikt
under 10 år

Sannolikt
under 20 år

Sannolikt
under 50 år

Sannolikt
under 100 år

5 år

67 %

89 %

99 %

100 %

100 %

10 år

41 %

65 %

88 %

99 %

100 %

20 år

23 %

40 %

64 %

92 %

99 %

50 år

10 %

18 %

33 %

64 %

87 %

100 år

5%

10 %

18 %

39 %

63 %

500 år

1%

2%

4%

10 %

18 %

1 000 år

<1%

1%

2%

5%

10 %

Tabell 2 visar vilken nederbörd ett vist regn ska ha för att klassificeras som en viss
nederbördstyp.
Tabell 2 - Olika nederbörd
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Nederbördstyp

Intensitet (mm/min)

20-årsregn

30 mm / 30 min

50-årsregn

30 mm / 20 min

100-årsregn

30 mm / 10 min

Regnhändelser sker slumpmässigt och därför kan ett s.k. “100-årsregn” hända imorgon istället
för, såsom prognostiserat, om t. ex 100 år. Sannolikheten för att ett sådant regn ska inträffa två
år i rad är således varken större eller mindre ifall det redan inträffat föregående år. Regnets
varaktighet, dvs. hur länge det regnar, är en väsentlig parameter vid jämförelse av olika regn.
Kortvariga regn som har samma regnvolym som vid långa regn har mycket större
återkomsttid.16
Klimatfaktor
Vid dimensionering av anläggningar med lång livslängd måste man även ta hänsyn till
framtida klimatförändringar. Därför multipliceras även den förväntade nederbörden med en
klimatfaktor som är densamma över hela Sverige. Klimatfaktorn varierar med nederbördens
varaktighet.17

15

(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 34)
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, ss. 30-32)
17
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 34)
16
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Säkerhetsnivå
Då man vill bygga nytt måste man sätta en viss säkerhetsnivå på dessa byggnader. Förslaget är
att man ska utgå ifrån en nederbörd med en återkomsttid på minst 100 år (med en
klimatfaktor).18
Avrinningskoefficient
För att mäta hur stor del av avrinningen som en yta inte släpper igenom används en
avrinningskoefficient som varierar beroende på yta. Vid kraftiga och/eller långvariga regn
minskar de permeabla (genomsläppliga) ytornas genomsläpplighet. Grönytor blir ”mättade”
och avrinningskoefficient ökar då markens vattenmättnad ökar.19
Dagvattenavrinning
Det finns tre grundläggande parametrar (regnintensitet, avrinningsarea och markytans
avrinningskoefficient) som styr storleken på dagvattenflöden. Då ett bebyggelseområde byggs
ut måste avrinningen fördröjas för att undvika att dagvattenavrinningen bidrar till
översvämning. En översvämning behöver inte nödvändigtvis ske precis vid t. ex en nybyggd
parkeringsplats utan avrinningen från parkeringsplatsen kan i sig orsaka översvämning i
områden nedströms.20
250

AVRINNING L/S-HA

200
150

FÖRÄNDRING I AVRINNING
NATURMARK
VILLAOMRÅDE
CENTRUMOMRÅDE

100

PARKERING

50
0

Figur 3 - Utbyggnad av nya bebyggelseområden ger ett förändrat avrinningsförlopp om ingen
21
fördröjningsåtgärd genomförs.

I figur 3 visas hur avrinningen förhåller sig till hur ytan förändras. En parkering släpper
igenom mindre vatten än ett villaområde och därför är avrinningen från den större.

18

(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 6)
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 35)
20
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, ss. 34-35)
21
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 35)
19

8

VA-kollektiv
Alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i en kommun ingår i ett VAkollektiv. Vidare äger VA-kollektivet alla allmänna VA-anläggningar (ledningar,
pumpstationer och verk). 22
VA-kollektivet finansieras inte av skatt utan är taxefinansierat, det vill säga bara de som
använder sig av kommunalt vatten är de som betalar för tjänsten. Taxan består i huvudsak av
en anslutningsavgift för förbindelsepunkt, servisavgift och tomtyteavgift samt en
förbrukningstaxa.23

3.3. Exploateringsprocessen och olika ansvarsområdena
3.3.1. Kommunen och dess ansvar gällande dagvatten
Till skillnad från privata företag är inte kommunen en vinstdriven verksamhet. Kommunen
har som plikt att tillhandhålla service, sköta om viss infrastruktur och i några fall bedriva
myndighetsutövningar åt sina invånare. Dessa tjänster finansieras med skatter, bidrag och
avgifter.24
Lagar som reglerar dagvattenhantering är tyvärr inte samlade i en specifik lag. Utöver de lagar
som finns definieras skyldigheter via normgivning.25 Det största ansvaret vilar dock på
kommunen och dess olika förvaltningar. Kommunen ansvarar för planläggningen av mark
och vatten. Vidare ska kommunen se till att marken används till det den är mest lämpad för.
Marken ska bara planläggas om det är lämpligt från allmän synpunkt. Kommunen ska alltså
vid detaljplaneläggningen vara säker på att dagvattenhanteringen går att lösa inom
planområdet samt visa hur detta kan göras.26 Tekniska åtgärder kan vidtas för att lösa
eventuella markproblem men utgångspunkten är att marken man avser att använda för
bebyggelse ska ha naturliga förutsättningar, enligt Plan- och bygglagen. 27
Tabell 3 - Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem.
Nya duplikatsystem

Kommunens ansvar

Gles bostadsbebyggelse

> 100 år

Tät bostadsbebyggelse

> 100 år

Centrum- och affärsområden

> 100 år

22

(Ystad kommun, 2017)
23 (Boverket, 2017)
24
(Säter kommun, 2017)
25
(Alm & Åström, 2014, ss. 11-19)
26
(Boverket, 2017)
27
(Boverket, 2017)
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Tabell 3 visar vilken säkerhetsnivå kommunen ska dimensionera nya dagvattensystem för.28

3.3.2. Detaljplan
Då kommunen juridiskt behöver reglera markens användning brukar ofta en detaljplan tas
fram. Detaljplanen blir juridiskt bindande och reglerar exploateringen samt mark- och
vattenanvändningen. Vid framtagning av detaljplanen ansvarar Stadsbyggnadskontoret för
att kontakta kommunens olika förvaltningar angående deras bidrag till utredningen.
Stadsbyggnadskontoret har i huvudsak hand om bygglov, äldre bygglovsritningar,
tomtkartor, beställning av lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Denna utredning
gällande VA ska ligga till grund för värdering av olika handlingsalternativ avseende
dagvatten.29

3.3.3. VA-huvudmannens ansvar
VA-huvudmannen kan vara kommunen, ett kommunalägt eller delvis kommunalägt bolag.
VA-huvudmannen ansvarar för uppförande, drift, underhåll och investeringar av att de
allmänna VA-anläggningarna samt att de enskilda fastigheterna och de allmänna platserna
ansluts. VA-huvudmannen ska även se till att dagvattensystemet kan hantera en nederbörd
motsvarande ett 10-årsregn. Kommunen ger VA-huvudmannen de förutsättningar som krävs
för att ta hand om dagvattnet.

4. Nulägesanalys
4.1. Funktionskrav för nya dagvattensystem
I en publikation, P110, från svenskt vatten gällande avledning av dag-, drän- och spillvatten
listas följande funktionskrav på nya dagvattensystem.30
•
•
•
•

”Avvattning av hårdgjorda ytor och andra ytor ska ske så att risken för skador på anläggningar
och fastigheter minimeras.
Dagvatten skall så långt som möjligt fördröjas för att reducera både toppflöde och utsläpp av
föroreningar.
Anläggningar för fördröjningar skall planeras in på såväl kvartersmark som allmän platsmark
när behov finns ur översvämningssynpunkt.
Extrema skyfall skall kunna hanteras i ytliga system utan att skador uppstår på anläggningar
och byggnader...”

Med toppflöde menas här det maximala flödet i ett dagvattensystem som systemet klarar av.
Allmän platsmark är ett område som är avsett för ett gemensamt behov och kan t. ex vara en
gata ett torg eller en park. En allmän plats får tillfälligt användas för enskilt bruk men ska i

28

(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 40)
(Göteborgs Stad, 2010, ss. 7-10)
30
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 40)
29

10

huvudsak vara tillgänglig för allmänheten. Kvartersmark är i sin tur mark som varken är
avsedd för att vara allmän platsmark eller vattenområde. Kvartersmarken kan t. ex användas
till bostäder, handel eller industri.31

4.2. Problem
Att öka säkerheten för befintliga byggnader och infrastruktur är kostsamt. Vilka åtgärder som
måste vidtas beror bl. a. på hur samhällena höjdsatts samt hur byggnaderna placerats i
förhållande till närliggande byggnader och vattendrag. Höjdsättning innebär huruvida man
valt att bygga byggnader på höjder, i slutningar eller dalar i förhållande till resten av
samhällets uppbyggnad.
Utformning av dagens hållbara dagvattenhantering omfattar en trög avrinning, infiltration så
långt som möjligt, stor flödeskapacitet för extrema situationer via öppna dagvattenlösningar
samt en höjdsättning som skyddar bebyggelser från översvämningar.32 För att
ledningssystemen ska få ett jämnt vattenflöde utan att översvämmas önskas vattnet fördröjas
till recipienten. En recipient är det område som används för att motta dagvatten och kan
exempelvis vara sjöar, hav, vattendrag, dammar, gräsmattor, grusplaner etc. Ökade
dimensioner på markförlagda dagvattenledningar ger relativt måttliga kapacitetsökningar
jämfört med öppna stråk som kan leda bort mycket stora flöden. En fördröjning av vattnet
skulle därför kunna fås genom öppna lösningar (Se avsnitt 5.1.2 för olika alternativ på öppna
lösningar).33
Utifrån ovanstående omständigheter och med hänsyn till uppdraget som ligger till grund för
detta arbete har problemen nedan identifierats.

4.2.1. Översvämningar
Kraftiga skyfall under sommarhalvåret och en prognostiserad ökad nederbörd under
vinterhalvåret orsakar översvämningar uppströms. Då stigande vattennivåer i lågpunkter
nedströms inträffar kan detta leda till översvämningar som drabbar bebyggelsen.

4.2.2. Ansvarsfördelning
Det finns många aktörer inom ett avrinningsområde som bidrar till dagvattenavrinningen
genom t. ex. exploatering etc. och som därför även borde bära en del av ansvaret över att
problemet hanteras och löses.
Ingen aktör kan dock lösa dagvattenfrågan på egen hand. Det krävs ett samarbete mellan alla
aktörer inom ett avrinningsområde. Figur 4 illustrerar VA-huvudmannens och kommunens
ansvar för nederbörd med olika återkomsttid.

31

(Boverket, 2017)
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 28)
33
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 36)
32
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Vatten efter 10-årsregn som
befintligt system inte kan

100-årsregn

hantera. Ansavarsbiten inom
kommunen är oklar

10-årsregn

Vatten vid 10-årsregn som
befintligt system inte kan hantera.

Vatten vid 10-årsregn som

VA-huvudmannens ansvar

befintligt system kan hantera.
VA-huvudmannens ansvar

Figur 4 - Ansvarsfördelning vid 10- och 100-årsregn.

5. Teori
5.1. Lösningar på ytan
Extrema regnvolymer går inte att hantera endast med slutna ledningssystem. Därför är
förslaget att bygga öppna lösningar eller använda sig av befintliga öppna ytor som kan
fördröja stora regnvolymer. 34

5.1.1. Grön infrastruktur
Grön infrastruktur är en term som syftar på hanteringen av landskap på ett sådant sätt att man
uppnår mänskliga och ekosystemfördelar.35 Grön infrastruktur kan till exempel vara
växtområden inne i stadskärnan som ligger i nära anslutning till områden där mycket
dagvatten samlas. En innovativ grön lösning är Low Impact Development (LID). Målet är att
efterlikna en förstadieutveckling av områdets hydrologi med hjälp av tekniker för att infiltrera,
filtrera, förvara, avdunsta och kvarhålla överskottsvattnet nära sin källa.36
Träd, vegetation och andra ekologiska tillgångar reglerar naturligt vattenflödet och
dagvattenavrinningen genom att förhindra och reducera dagvattenavrinningen över
ogenomträngliga ytor. I en del grön infrastruktur används vissa trädslag och buskar som är
toleranta mot giftiga förhållanden och som har förmågan att avmobilisera eller oskadliggöra
föroreningar. Användningen av växter, alger, mark, mikroorganismer och icke-levande
biomassa för att förbättra kvaliteten på ett substrat kallas fytoremediering.37
Satsningar på en grönare hantering av dagvatten kräver förändringar i planering och
regelverk. Den gröna infrastrukturen kan komma att sträcka sig över tomtgränser och olika
intressenters marker.

34

(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 7)
(Keeley, Koburger, Dolowitz, Medearis, & Shuster, 2013)
36
(Development, Center Low Impact, 2017)
37
(Schäffler & Swilling, 2013)
35
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Föroreningar i vegetationen
Då vegetationen suger upp det förorenade vattnet kommer även växterna att bli förorenade.
Dagvatten innehåller en hel del tungmetaller och andra svårnedbrytbara ämnen som växterna
binder. Detta kan i sig medföra skador på flora och fauna då växterna, och därmed även
föroreningarna, sprids vidare. Det är därför viktigt att vegetationen efter en tid avverkas. Hur
farligt avfall kan hanteras återfinns i Appendix.
Regnträdgårdar
Regnträdgårdar är små trädgårdar med god infiltrationsförmåga som suger upp
dagvattenavrinningen. Dessa kan designas utifrån en prognostiserad nederbörd, markens
infiltrationsmöjlighet samt uppskattade föroreningar i området.38
Studier visar att regnträdgårdar effektivt reducerar flödestoppar och totala volymen
dagvattenavrinning genom att de magasinerar dagvattnet och bitvis släpper ut det.
Regnträdgårdar har således en naturlig integration med det urbana landskapet. På det här
sättet kan man reducera det konventionella uppbyggnadssättet med dagvattensystem och
därmed reducera kostnader.39
Planerade översvämningsytor
Det behövs plats för översvämningsytor i samhällsplaneringen som kan användas i samband
med skyfall. På så sätt skapas förutsättningar för en kontrollerad översvämning som en
lösning för att hantera regn som inte får plats i dagvattenledningen.40 En planerad
översvämningsyta kan t. ex vara allmän platsmark, en park eller en öppen grön yta osv.

5.1.2. Trender i öppna lösningar
Tabell 4 - Indelning av dagvattensystem i fyra typer

41

Typ

Dagvattensystem

Ytvatten

Bassäng
Våtmark
Damm
Lagun
Utjämning/översilning på mark
Dike
Meandrande vattendrag
Kanal
Infiltration
Genomsläpplig asfalt eller betong
Takmagasin
Gröna tak

Linjärt ytvatten

Infiltration i mark
Magasinering på tak

38

(Jia, Tang, Luo, Li, & Zhou, 2016, s. 92)
(Jia, Tang, Luo, Li, & Zhou, 2016, s. 92)
40
(Svenskt Vatten AB P110 , 2016, s. 23)
41
(Thornell, 2013, s. 5)
39
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En utförlig förklaring av dessa öppna lösningar återfinns i Appendix.

5.1.3. Förhindra översvämning genom att höja/sänka vägar
Ett annat alternativ att förhindra översvämning är att höja eller sänka vägar. Alla vägar är
viktiga, men vissa är extra viktiga för t. ex utryckningsfordon. Man skulle därför kunna höja
en väg som ofta översvämmas för att förhindra att detta sker.
I ett annat scenario skulle man kunna sänka en väg för att vattnet ska samlas just där och inte
rinna vidare till t.ex. samhällsviktiga byggnader.

5.2. Optimeringslära
Kortaste vägen (The Shortest Path Problem, SPP)
Integer Linear Problem
Det finns ett antal olika varianter av problem som kan listas under namnet ”kortaste vägen
problem”. Till dessa finns klassifikationer som bland annat kan baseras på problemets
uppbyggnads struktur. Exempel på några av dessa klassifikationer är:
•
•
•
•
•

Kortaste vägen mellan två specifika noder
Kortaste vägen mellan varje par av noder
Kortaste vägen mellan en start nod till alla andra noder
Kortaste cykeln genom en nod
Kortaste vägen genom några specifika noder

Alla kortaste vägen problem kan skrivas som ett minsta kostnadsflödes problem. Detta kan i
många fall förenkla illustrationen och lösningen av problemet. Nedan beskrivs tre algoritmer
som används för att lösa kortaste-vägen-problemet. Två av dem garanterar kortaste vägen
mellan startnod och slutnod medan en av dem hittar en approximation av kortaste vägen ifall
denna inte hittas.42

5.2.1. Dijkstras algoritm
Viktad oriktad graf
Dijkstras algoritm kan appliceras på ett linjärprogrammeringsproblem (LP-problem) och hittar
garanterat kortaste/billigaste vägen från en startnod till alla andra noder, förutsatt att det inte
finns några negativa kostnader. Det finns dock andra metoder såsom Bellman-Fords algoritm
som kan hantera negativa kostnader förutsatt att det inte finns negativa cykler.43 I det här
arbetet undersöks Dijkstras algoritm.
Det är nämnvärt att Dijkstras algoritm inte använder sig av en heuristisk funktion, dvs., h(x)
är 0. Heuristisk strategi är en metod som används för att angripa svårlösta problem. Denna

42
43

(Cormen, Leiserson, Rivest, & Stein, 2009, s. 644)
(Cormen, Leiserson, Rivest, & Stein, 2009, s. 651)
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teknik löser ett problem genom att hitta en approximerad lösning till optimala svaret. Detta
genom att ranka alternativen vid varje nytt förgrenande steg baserat på den information som
finns tillgänglig i just det steget. Därför kan inte en heuristisk metod garanterad generera det
optimala svaret.44
Standardformen av Dijkstras algoritm har en känd komplexitet på 𝑂 (E log( 𝑉)) där V är
antalet noder och E är antalet kanter i grafen. I detta exempel har grafen cirka 130 miljoner
noder där varje nod har som mest 8 grannar. Detta resulterar i cirka 520 miljoner kanter.
Här nedan presenteras det generella LP-problemet för kortaste vägen problemet. 45
𝑚𝑖𝑛

𝑐./ 𝑥./

(1)

(.,/)∈𝒜

𝑠. 𝑡.

𝑥/. −

𝑥./ = −1

(/,.)∈:;=

𝑓ö𝑟 𝑖 = 𝑠

(2)

(.,/)∈:;<

𝑥/. −

𝑥./ = 0

(/,C)∈:D=

(3)

(C,/)∈:D<

𝑥/. −

𝑥./ = 1

(/,C)∈:D=

𝑓ö𝑟 𝑖 = 𝑡

(4)

(C,/)∈:D<

𝑥./ ∈ 𝒵H

∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜

(5)

Från denna formulering kan ett LP-problem för kortaste vägen mellan en nod till alla andra
noder formuleras. Såsom det också framgår av namnet på den här klassen av algoritmer, ett
besök till varje nod är ett krav för att hitta slutliga resultatet. 46
Ekvation nummer sju i nedanstående LP-problem ser till att det finns kanter mellan noderna
medan ekvation nummer åtta sätter krav på att det finns en väg från startnoden till alla andra
noder.
𝑚𝑖𝑛

𝑐./ 𝑥./

(6)

(.,/)∈𝒜

𝑠. 𝑡.

𝑥/. −
(/,.)∈:;=

𝑥./ = 1

∀𝑖 ∈ 𝒩 \ 𝑠

(7)

(.,/)∈:;<

𝑥/C −
(/,C)∈:D=

𝑥./ ∈ 𝒵H

𝑥C/ = −(𝑛 − 1)

(8)

∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜

(9)

(C,/)∈:D<

44

(Cormen, Leiserson, Rivest, & Stein, 2009, s. 84)
(Wolsey, 1998, s. 42)
46
(Lundgren, Rönnqvist, & Värbrand, 2003, s. 215)
45
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5.2.2. D8 (8 Directions)
En vattendroppe färdas inte utmed en vanlig graf. Med hjälp av D8-algoritmen kan en
vattendroppes väg över landskapet efter att den träffat markytan kartläggas. Detta
åstadkommes genom att hela landskapet täcks med ett raster där varje ruta motsvarar en
höjdskillnad över en bestämd nivå (vanligtvis över havet). Varje ruta omges av åtta andra
rutor. Eftersom vatten naturligt rinner nedströms kommer vattnet att ta sig från mittenrutan
till den närmst liggande ruta med lägst siffra, det vill säga, med en lägre höjd. Den nya rutan
omges i sin tur av åtta andra rutor och iterationen börjar om. Till sist har den väg som en
vattendroppe naturligt rinner över landskapet hittats i förhållande till olika höjdskillnader.
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Siffrorna i rutsystemet ovan motsvarar höjdskillnader i landskapet. De röda siffrorna visar
vilken väg vattnet rinner över landskapet. Nedan följer en illustration över hur en
vattendroppe tar sig vidare från en höjd till en annan:
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1. Vattnet rinner nedåt från en höjd
på 5 meter till en höjd på 3 meter.

2. Vattnet fortsätter vidare från en höjd
på 5 meter till en höjd på 3 meter.
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3. Vattnet söker sig nedåt från en
höjd på 2 meter till en höjd på 1 meter.

4. I den här punkten har vattnet runnit ned i en 1
meter ”djup” grop. Hit kommer vattnet att rinna
tills gropen fylls och därefter rinner vattnet över
och vidare till höjden 2 meter.

Pseudokoden till D8-algoritmen följer nedan:
function D8(cost_matrix)
direction_matrix = # Empty matrix with same dimensions as the cost_matrix
for all rows in cost_matrix:
for all columns in cost_matrix:
n = cost_matrix[row][column]
for each neighbor in cost_matrix:
if neighbor < n then:
n = neighbor
if n == cost_matrix[row][column] then:
direction_matrix[row][column] = “sink”
if n < cost_matrix[row][column] then:
direction_matrix[row][column]
direction_cost
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C_P

1

8

4

2

=

C_P i rutsystemet ovan står för current position. Rutsystemet beskriver vilken rörelseriktning
varje siffra står för. Till exempel om det står en etta i riktningsmatrisen betyder det att vattnet
kommer att röra sig till höger.
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5.2.3. A-stjärna algoritm (A*)
Den andra klassen av problem som är intressant för frågeställningen är kortaste vägen mellan
två specifika noder vilket också kan formuleras som en dual till den tidigare nämnda generella
formuleringen av kortaste vägen problemet.47 Dualen kan formuleras som följande:
Låt 𝐺 = (𝑉, 𝐸) vara en oriktad graf med kostnadsfunktionen 𝑤 ∶ 𝐸 → ℝ där w 𝑢, 𝑣 , 𝑢, 𝑣 ∈
𝐸, bestämmer kostnaden på kanterna i grafen. Låt vidare Startnoden vara 𝑠 och
destinationsnoden vara 𝑡. Då ska 𝑑[ , kostnaden för kortaste vägen mellan nod 𝑠 till nod 𝑡,
maximeras. Detta kan uppnås om för varje nod 𝑣 det finns ett värde 𝑑[ så att 𝑑\ ≤ 𝑑^ +
𝑤(𝑢, 𝑣).
𝑚𝑎𝑥
𝑠. 𝑡.

𝑑[
𝑑\ ≤ 𝑑^ + 𝑤 𝑢, 𝑣

𝑑C = 0

(10)
(11)
(12)

Målfunktionen måste maximeras då en optimal lösning till problemet sätter varje 𝑑\ till
𝑚𝑖𝑛∶ ^,\ ∈a {𝑑^ + 𝑤(𝑢, 𝑣)}, där 𝑑\ är det största värdet som är mindre eller lika med alla värden
i mängden {𝑑^ + 𝑤(𝑢, 𝑣)}. En minimering av målfunktionen skulle sätta varje 𝑑\ = 0 för alla
𝑣 ∈ 𝑉 och därmed generera en lösning utan att lösa kortaste vägen problemet. Det linjära
problemet får då 𝑉 variabler 𝑑\ , ett för alla noder 𝑣 ∈ 𝑉. Problemet får även 𝐸 + 1 bivillkor,
ett för varje kant plus ett villkor för att sätta kostnaden för startnoden till noll.48
Best-First Search
Best-First Search (BFS) är en girig algoritm som liknar Dijkstras och som hittar en väg från
startnod till slutnod. Istället för att välja närmsta grannod till startnoden väljer den grannoden
närmast slutnoden. BFS algoritm hittar dock inte garanterat den kortaste vägen mellan
startnod och slutnod men på grund av att den har en heuristisk funktion hittar den vägen mellan
startnod och slutnod snabbare än Dijkstras algoritm.
Algoritmen fokuserar på att undersöka vägar som går i riktning från startnod till slutnod. Om
slutnoden ligger till söder om startnoden kommer BSF att undersöka vägar som leder söderut
från startnoden.49
A*
A* är en algoritm som är en blandning av Dijkstras algoritm och Best-First Search algoritm.
Den väljer noder som är nära startnoden och använder sig av informationen i varje
förgreningssteg för att undersöka de vägar som leder mot slutnoden. Man kan säga att
algoritmen har en riktning. 50

47

(Wolsey, 1998, s. 42)
(Cormen, Leiserson, Rivest, & Stein, 2009, ss. 859-860)
49
(Standford, 2017)
50
(Righini, 2017)
48
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Algoritmen har en heuristisk funktion, h(x), som är densamma som för Best-First Search. Den
används för att hitta kortaste vägen mellan startnod och slutnod men den använder en
heuristisk teknik för att guida sig själv. Vid besök av varje ny nod uppskattas avståndet till
destinationspunkten. Detta avstånd tillsammans med vägens kostnad från startnoden fram till
den besökta noden som koden undersöker resulterar till en prioritetsfaktor. Prioritetsfaktorn
ser till att förflyttnings riktning hålls mot destinationsnoden samtidigt som den billigaste
vägen identifieras.
Detta är även en av huvudanledningarna till varför A* väljs istället för både Djikstra’s algoritm
samt D8-algortimen. A* är snabbare än Dijkstras algoritm eftersom den innehåller en
heuristisk funktion som letar efter kortaste vägen med en riktning mellan en startnod och en
slutnod. Vidare kan inte Dijkstra hantera negativa kostnader, vilket i det här fallet är
nödvändigt då det kan finnas djup som ligger nedanför marknivå. D8-algortimen hittar som
tidigare sagt en droppes naturliga avrinningsväg och är inte relevant då det som eftersöks är
en modifierad väg. Det vill säga en väg som kan till exempel innebära en avrinningsväg som
är motströms. Algoritmen kan istället användas för att kontrollera hur bra den framtagna
avrinningsvägen fungerar efter modifiering av den använda terrängmodellen.
Heuristisk funktion
givet en destination 𝑦 = (𝑦e , 𝑦f ) och en punkt 𝑥 = (𝑥e , 𝑥f ) så definieras h(x) som ett viktat
Manhattan-avstånd mellan 𝑥 och 𝑦, dvs.:
ℎ 𝑥 = 𝐷 ×(|𝑥e − 𝑦e | + |𝑥f − 𝑦f |)

(13)

I det här problemet har D i funktion 13 satts till 1. Detta är en standardmetod i rutade
nätverksproblem som kallas för Manhattan avståndet där konstanten 1 motsvarar en rutas
förflyttning till en angränsande granne.
För rutade nätverksproblem med tillåtna diagonala vägar brukar en annan metod användas
som tar hänsyn till den längre sträckan som en diagonal rörelse medför. Dessa metoder heter
Chebyshev- och Octile avstånd. Dessa två metoder blir aktuella när avståndet mellan punkter
analyseras. Då i den här frågeställningen, längden av vägen inte är centralt utan det är
höjdskillnaden som är i fokus valdes Manhattan avståndet istället.51
Algoritmen A* har en komplexitet på 𝑂 (log( 𝑓)) för 𝑓 𝑥 = 𝑔 𝑥 + ℎ 𝑥 där 𝑔 𝑥 är vägens
kostnadsfunktion och ℎ 𝑥 är heuristiska uppskattningar på avståndet till destinationsnoden.
Detta innebär att komplexiteten är beroende av hur heuristiska distansfunktionen samt vägens
kostnadsfunktion ser ut. Då den använda heuristiska funktionen har komplexiteten 𝑂(1) så
får den A* algoritmen komplexiteten 𝑂 (log( 𝑛)) där n är längden på kortaste vägen.

51

(Standford, 2017)
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Modell 1 – A*
Modellen som har tagits fram hittar kortaste vägen från ett problemområde till ett på förhand
utvalt recipient. Den kortaste vägen identifieras utifrån höjdskillnaderna i landskapet. Detta
innebär att landskapets naturliga lutning nyttjas i så stor utsträckning som möjligt då detta
skulle hålla nere kostnaderna för att leda om överskottsvattnet.
Här nedan följer en pseudokod för hur sökmetoden A* hittar kortaste vägen mellan två
specifika punkter:
function A_star(cost_matrix,start,destination)
frontier = priorityQueue()
frontier.put(start,
0)
#containing
nodes
and
their
prioritiescame_from_dict = set containing nodes pointing to their
predecessor
cost_so_far_dict = set containing nodes pointing to the cost of reaching
the visited node
while frontier is not empty do
current = frontier element with highest priority
if current = destination
return the path in came_from_dict # path found
for each neighbour
if neighbour not in cost_so_far_dict
new_cost
cost_so_far_dict(current)
cost_matrix(neighbour)

=
+

cost_so_far_dict(neighbour) = new_cost
priority = new_cost + abs(destination_X neighbour_X)
+
abs(destination_Y
neighbour_Y)
frontier.put(priority, neighbour)

Modell 2 – Modifierad A*
Denna metod hittar kortaste vägen mellan två bestämda punkter baserad på höjddata som
kostnadsmatris. För frågeställningen i rapporten är det intressant att ge ett kostnadsförslag på
en implementeringsbar metod för hur ett avrinningsstråk kan ledas om. Detta kan medföra att
den kortaste vägen inte alltid är den bäst implementeringsbara vägen. Därför har ett bivillkor
adderats till sökningsmetoden. Detta bivillkor försummar förflyttningskostnaden till
grannoden om den tillhörande höjden är mindre eller lika med höjden av den nuvarande
besökta noden. Det är nämnvärt att den heuristiska funktionen styrs alltid mot destination
noden även om förflyttningskostnaden försummas.
Här nedan följer pseudokoden tillhörande den modifierade biten av A* algoritmen.

20

for each neighbour
if neighbour not in cost_so_far_dict
if cost_matrix(neighbour)<= cost_matrix(current)
new_cost = cost_so_far_dict(current)
else
new_cost = cost_so_far_dict(current)
cost_matrix(neighbour)
cost_so_far_dict(neighbour) = new_cost
priority
=
new_cost
+
abs(destination_X
neighbour_X) + abs(destination_Y - neighbour_Y)

+

-

frontier.put(priority, neighbour)

Avsikten är att hålla medelhöjden av alla besökta noder längs den valda vägen lågt trots att
vägen blir längre. Det vill säga kunna välja vägar där avrinningsstråket kan på ett naturligare
sätt flyta vidare utan större förändringar på markytan.

6. Metod
6.1. Litteraturstudie och analyser
Till en början genomfördes en omfattande litteraturstudie för att få insikt och kunskap om
branschen och ämnet. Då mer kunskap inhämtats gjordes en nulägesanalys som baserades på
litteraturstudierna samt den information som fåtts från uppdragsgivaren. Den första delen av
nulägesanalysen var omvärldsanalys, en STEEP-analys, som användes för att analysera hur
externa faktorer påverkar dagvattenhanteringen. En STEEP-analys utgår ifrån hur följande
externa faktorer, Social (socialt), Technological (tekniskt), Environmental (miljömässigt),
Economical (ekonomiskt), Political (politiskt), påverkar produkten, tjänsten etc. STEEPanalysen för detta arbete återfinns i Appendix.
I STEEP-analysen är de sociala och politiska punkterna de viktigaste. Hur
dagvattenhanteringen sköts är beroende av kommunen och den lagstiftning som finns.
Samhällets uppbyggnad påverkar också förutsättningarna för hur dagvattnet kan hanteras.
Olika byggnader anses vara olika samhällsviktiga. Till exempel skulle ett tomt förråd som
översvämmas kunna anses vara mindre förödande än t. ex ett sjukhus där både personal och
patienter drabbas.
Vidare gjordes en behovsanalys för en guide som återfinns i Appendix. Ytterligare en
omvärldsanalys i form av en SWOT-analys (Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter),
Opportunities (möjligheter), Threats (hot)) över guiden togs fram för att få en bättre överblick
av hur den skulle kunna tillfredsställa behovet. SWOT-analysen återfinns i Appendix.
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Guidens största styrkor är att den är tydlig. Det finns en struktur för hur problemet bör
hanteras. Vidare är den transparent med ett tydligt mål och syfte. Guiden möjliggör en
förbättring av dagvattenhanteringen.
Den största svagheten med guiden är att den är kommunsberoende. Kommunerna ser olika
ut och har olika förutsättningar och regler. Guiden är således enbart en guide och medtar inte
lagstiftningar, därmed krävs starka incitament för att förändringar ska genomföras.
Ett ”hot” som identifierats är attityder inom kommunen och dess aktörer. Förändringar är
tröga och människor gillar i regel tryggheten som de mönster man är van vid ger. Ytterligare
ett hot mot guiden är att varje förvaltning anser att just deras förvaltning och dess behov bör
prioriteras. Vidare är det svårt att få förvaltningarna att arbeta tillsammans.

6.2. Programvaror
Eftersom ansvarsfördelningen av dagvattenhanteringen är ett komplext dilemma togs
beräkningar och matematiska modeller fram för att beräkna en rättvisare ansvarsfördelning.
Här följer en presentation av de programvaror som användes.
ArcGIS
ArcGIS är ett geografiskt informationssystem (GIS). Programmet används för att behandla,
presentera och distribuera geografiskt data. ArcGIS arbetar med lager i vilka exempelvis
höjdskillnader i landskapet kan visas, byggnader läggas in, vattendjup mätas upp etc. För att
göra egna script kan objektorienterad programmering användas.

Figur 5 - Skärmdump av ArcGIS.

Figur 5 visar hur olika lager i ArcGIS kan behandlas och vad som kan visualiseras.
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Mike Urban
Mike Urban är ett program som kan bygga ledningar för t. ex dagvatten samt simulera
kapacitetsnivåer för dessa.
Python
Python är ett objektorienterat programmeringsspråk. Med hjälp av Python kan man skapa och
köra script i ArcGIS.

6.3. Modeller och Beräkningar
6.3.1. Identifikation av problemområden
Utgångsläget var en höjdkarta i ArcGIS som uppdragsgivaren tagit fram. I denna höjdkarta
lades lager med information om området till:
•
•
•
•
•

Bebyggelse
Samhällsviktiga byggnader
Infrastruktur
Naturliga avrinningsstråk och deras riktning
Ytor som översvämmats vid kraftig nederbörd

Sedan identifierades de ledningar i systemet under mark som inte kan hantera mängden
nederbörd som kommer vid ett 10-årsregn. Därefter analyserades en karta i ArcGIS över
området där man simulerat en nederbörd som fyller alla lågpunkter. En kombination av
vattenfylld lågpunkt och överbelastad ledning tillkännagav de områden som kan
översvämmas vid kraftig nederbörd.

6.3.2. Beskrivning av avrinningsområdet och problemområdena i ArcGIS

Figur 6 - Satellitbild över Staffanstorp

Figur 6 är en satellitbild över avrinningsområdet Staffanstorp.
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Höjdförklaring

Vattendjup

Figur 7 - Höjdkarta i ArcGIS över Staffanstorp

Bilden ovan är en höjdkarta över avrinningsområdet Staffanstorp med färgade lager. Man kan
urskilja dagvattenledningar under mark, byggnader, infrastruktur, grönområden samt vatten
och vattendjup.
Höjden mätas utifrån havet som referenspunkt där höjdintervallet går från grönt till gult och
slutligen mot rött i figuren. Byggnader som är belägna i gröna områden befinner sig således i
lågpunkter. Vattnet rinner från rödare områden uppströms till de gulare och grönare
områdena nedströms.
För att kunna se alla lager med information så bra som möjligt är byggnaderna i
illustrationerna transparenta så att endast konturerna kan urskiljas.
De blå områdena representerar vattenansamlingar från redan befintliga vattendrag men även
från nederbörd som inte sjunkit undan. Byggnader i gröna områden med vattenansamlingar
visar på att de vid tung nederbörd ligger i riskzonen för att drabbas av översvämning. Desto
mörkare ett blått område är desto djupare är vattennivån.
I figuren syns ett grönt och rött nät av streck. Dessa visar var i avrinningsområdet som det
finns dagvattenledningar under mark. De gröna ledningarna överbelastas ej vid 10-årsregn
utan har kapaciteten för att klara en sådan nederbörd. De röda ledningarna översvämmas vid
en nederbörd motsvarande ett 10-årsregn och vattnet rinner ut i dessa områden.
De lågpunkter där det finns överbelastade ledningar drabbas hårdast vid översvämning och
fyra sådana områden har identifierats och presenteras nedan. I dessa bilder kan även
avrinningsstråken urskiljas som blåturkosa streck med pilar som visar riktningen de rinner åt.
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Varje område måste således verifieras mot en satellitkarta för att se att kartorna i ArcGIS
stämmer överens med verkligheten. Vissa lösningsförslag kan vara svåra eller omöjliga att
genomföra, allt beroende på hur verkligheten ser ut.
Problemområde 1 - exploateringsmöjlighet

A

D--------------D
C
B

Figur 8 – Bild från ArcGIS över problemområde 1

I bilden, figur 8, ovan syns inom den streckade rutan ett bostadsområde D. Bakom
bostadsområdet finns en yta C som vid kraftig nederbörd översvämmas. I dagsläget påverkas
inte bostäderna D av tung nederbörd då vattnet rinner ut över området C bakom dem. Bakom
översvämningsytan C finns en höjd B som skulle kunna vara ett exploateringsområde. Snett
till vänster om detta område finns det ledningar A med en kapacitetsbrist redan vid ett 10årsregn.
Om område B skulle bebyggas skulle det med sannolika skäl påverka de redan överbelastade
ledningarna A och bidra till mer vatten i område C. Detta skulle i sin tur påverka det bebyggda
området D.
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Figur 9 - Satellitbild över problemområde 1

Frågan här är om det finns något lämpligt område att leda bort vattnet till och vilken
lösningsmetod som ska användas. I figur 9 ovan syns en satellitbild över problemområde 1.
Problemområde 2 – identifiera lämplig lösning

D---------------------------------------------D
C

A

Figur 10 – Bild från ArcGIS över problemområde 2

Inom det streckade området i figur 10 ovan finns ett bostadskvarter D med ett grönområde C
i mitten. De överbelastade ledningarna A ligger i mitten av detta bostadsområde och vid
kraftig nederbörd flyter vattnet ut över grönområdet C och sprider sig vidare till bostäderna.
Bakom bostäderna D finns även ett grönt stråk B med träd som översvämmas vid kraftig
nederbörd.
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Figur 11 - Satellitbild över problemområde 2

I det här fallet ska en lämplig lösning för hanteringen av överskottsvattnet tas fram. Frågan är
om det kan ledas om och i sådana fall vart samt på vilket sätt. I bilden, figur 11, ovan syns en
satellitbild över problemområde 2.
Problemområde 3 – leda bort vattnet

B
A

C

D

Figur 12 - Bild från ArcGIS över problemområde 3

I det här fallet finns i det streckade svarta området i figur 12 många byggnader som
översvämmas vid kraftig nederbörd. Den överbelastade ledningen A klarar inte av
nederbörden vid ett 10-årsregn. I figuren syns ett område grönområde B som markerats med
en vit streckad linje. I område B finns en yta C som redan nu översvämmas vid mycket
nederbörd. Hela området vattenfylls dock inte och anses vara en bra översvämningsyta att
leda vattnet till. I det här problemet har alltså en punkt D i det översvämmade bostadsområdet
valts från vilken vattnet ska ledas bort till översvämningsytan B.
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Figur 13 - Satellitbild över problemområde 3

Frågan här är då vilken väg vattnet ska ledas för att det ska bli så kostnadseffektivt som
möjligt. I figur 13 ovan syns en satellitbild över problemområde 3.
Problemområde 4a och 4b – leda bort vattnet med flera alternativ
B

A

D

C

Figur 14 - Bild från ArcGIS över problemområde 4a och 4b

Inom den svartstreckade rutan syns ett översvämmat bostadsområde D till följd av den
överfulla ledningen A. I figuren ovan, figur 14, har två lämpliga ytor B och C identifierats som
planerade översvämningsytor dit vattnet kan ledas. Område B är en redan existerande damm
medan ytan C är ett redan nedsänkt grönområde. Vattnet ska ledas bort från den överfulla
ledningen A till ett av dessa områden.
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Problemområdet delas in i två delar 4a och 4b då det finns två lämpliga områden som utreds
för att leda vattnet till. Område B ligger nedströms medan område C ligger uppströms.
Visuellt kan det observeras att område B ligger längre bort än område C i förhållande till den
punkt A som man vill leda bort vattnet ifrån.

Figur 15 - Potentiellt avrinningsstråk
för problemområde 4a

Figur 16 - Potentiellt avrinningsstråk för
problemområde 4b

Frågeställningen för just detta problem är vilket område vattnet ska ledas till och vilken väg
som blir mest kostnadseffektiv. Figur 15 illustrerar dammen (problemområde 4a) medan
figuren under, figur 16, visar det smått nedsänkta grönområdet (problemområde 4b).

6.3.3. Mängd överskottsvatten
Därefter kvantifierades mängden nederbörd som inte existerande system kan hantera och
klassificerades som överskottsvatten. Detta för att sedan kunna räkna ut vilken kvantitet det
är i dagsläget som VA-huvudmannen inte kan hantera men denne har ansvar för.
Detta beräknades med hjälp av simulering och belastning av olika regnintensitet i det
modellerade dagvattensystemet i Mike Urban. Modellen för dagvattensystemet togs fram av
Sweco där vi också fick möjligheten att assistera.

6.3.4. Optimeringsmodeller
Då mängden överskottsvatten var känd identifierades analytiskt lämpliga avrinningsstråk och
avrinningsområden med hjälp av höjdskillnader i landskapet. Detta gjorts i ArcGIS och med
hjälp satellitbilder från bl.a. onlinetjänsterna Google maps och Enerio. Dessa två tjänster
användes för att kunna verifiera att de områden som såg bra ut i ArcGIS även såg bra ut i
verkligheten.
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Syftet är att med hjälp av optimeringsmodeller leda om vattnet från ett problemområde till ett
på förhand utvalt område. Eftersom programmet redan har identifierat den naturliga
avrinningsrutten med hjälp av D8-algoritmen krävs en modifikation så att droppen avviker
från det identifierade avrinningsstråket och leds om till det utvalda området.
Olika modeller bearbetades i Python för att ta fram kortaste vägen från punkt A till punkt B
utifrån höjdskillnader skapades. Pythonscripten kördes med inläst data från ArcGIS för att
visuellt skapa lager för de resulterande rutterna.
Ett annat sätt att utforma modellen skulle kunna vara att simulera landskapet helt platt. Detta
skulle innebära att den kortaste vägen skulle väljas oberoende av höjdskillnader och resultera
i den s.k. fågelvägen. Modellen skulle dock då kunna leda vattnet uppströms över exempelvis
ett berg eftersom det i ett platt landskap skulle se ut att vara den kortaste vägen.

6.4. Utvärdering av lämplig dagvattenlösning på ytan
Slutligen var mängden överskottsvatten känd och hur stor del av denna som egentligen ligger
inom VA-huvudmannens egentliga ansvarsområde. Vidare hade de kortaste vägarna från ett
problemområde till ett lämpligt område fastställts. Sista steget blev således att ta fram en
lämplig lösning som kunde hantera mängden överskottsvatten.
Då vattnet leds om är strävan att det ska ske till så låga kostnader som möjligt. Ytterligare en
önskvärd funktion är som tidigare nämnts att vattnet ska fördröjas i den öppna lösningen.
Öppna lösningar utvärderades och en jämförelse av investeringskostnad mellan dessa och
lösningar under mark gjordes för att verifiera hypotesen om att öppna lösningar är mer
lönsamma.
Priser över olika lösningar är erhållna från uppdragsgivaren och presenteras i tabellen nedan.
För att priset mellan dike och rör ska vara jämförbart har lösningar med ungefär samma
flödeskapacitet (ca 1800 l/s) tagits till beräkning. Det intressanta diket har en tvärsnittsarea på
2,32 m och det intressanta röret har 1000 mm i diameter och är gjord av betong.
2

Tabell 5 – Priser och kapacitet för några utvalda öppna lösningsförslag
Pris

Kapacitet (l/s)

Vattenförvar (l/m^2)

Dike (kr/m^3)

180

1 830

-

Rör (kr/m)

8 500

1 755

-

3 000

-

-

400

-

18–30

355

-

-

Regnträdgård (kr/m^2)
Gröna tak (kr/m^2)

52

Damm (kr/m^3)

52

(Nelin & Roth, 2015)
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6.5. Guide
Som slutprodukt till uppdragsgivaren skrevs en guide för hur en rättvisare fördelning av
dagvattenhanteringen skulle ske. Denna baserades på de beräkningar man gjorde under
arbetets gång där optimering låg till grund för en kostnadseffektiv implementation.
I guiden beskrivs tre olika förslag på hur ansvarsfördelningen skulle kunna se ut som skulle
lösa de båda beskrivna scenariona nedan.

6.5.1. Scenariobeskrivning gällande dagvatten
Det finns två olika scenarion för det problem som kommunen handskas med. Ett scenario där
det finns ett översvämningsproblem i ett redan befintligt avrinningsområde och ett annat där
det finns ett exploateringsområde som i och med exploatering skapar ett
översvämningsproblem nedströms inom avrinningsområdet. Dessa två fall bör betraktas som
två olika scenarion och därmed behandlas därefter.
Scenario 1 – Översvämning i befintligt avrinningsområde
I ett redan befintligt avrinningsområde kan det med tiden uppstå översvämningsproblem.
Avrinningsstråk förändras genom åren till följd av exploatering, ombyggnationer och
naturens egen gång.

Avrinningsområd
e

UPPSTRÖMS

Detaljplanområ
de

Byggnader
Avrinningsstråk

NEDSTRÖMS
Översvämning

Byggnad i
lågpunkt

Figur 17 - Befintligt avrinningsområde som avleder vatten till lågpunkt nedströms

Figur 17 ovan visar ett avrinningsområde med byggnader (gula fyrkanter) inom ett
detaljplanområde. Avrinningen från detta bebyggda område skapar översvämning i
lågpunkter nedströms (röd fyrkant).
Scenario 2 – Översvämning efter exploatering
Avrinningsstråken kan komma att förändras på grund av en specifik exploatering uppströms
och detta kan i sin tur leda till översvämningar i lågpunkter nedströms. Hade denna
exploatering inte skett där och då hade översvämningsproblemet nedströms inte skett.
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Avrinningsområde

UPPSTRÖMS

Detaljplanområde

Byggnader

Avrinningsstråk

Exploateringsområde
NEDSTRÖMS

Byggnad i
lågpunkt

Figur 18 - Avrinningsområde med exploateringsområde inom detaljplanområde, ingen översvämning sker

Figuren ovan, figur 18, visar ett möjligt exploateringsområde inom detaljplanelagt område.
Just nu orsakar ingenting inom detaljplanområdet översvämning i lågpunkter nedströms.

Avrinningsområde

UPPSTRÖMS

Detaljplanområde

Byggnader

Avrinningsstråk

Exploaterat område
NEDSTRÖMS
Översvämning

Byggnad i
lågpunkt

Figur 19 - Exploaterat område inom detaljplanområde som lett till översvämning nedströms i
avrinningsområdet

Figur 19 visar hur avrinningsstråket förändrats efter att det tillkommit en byggnad och yta
hårdgjorts (exploaterat område). Efter att det utsedda exploateringsområdet bebyggts leds
avrinningsstråket om och skapar översvämning i lågpunkter nedströms.
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7. Resultat
7.1. Del 1 – Optimeringsmodell
7.1.1. Kvantifiering av överskottsvatten
Tabell 6 – Volym som existerande dagvattenledningar inte klarar av för ett 10- och 100-årsregn samt
VA-huvudmannens ansvarsdel
Område

Överskottsvatten vid 10-

Överskottsvatten vid 100-

VA-huvudmannens ansvar

årsregn

årsregn

(10-årsregn/100-årsregn)

(m^3)

(m^3)

1

110

277

40 %

2

218

534

41 %

3

321

648

50 %

4

841

2058

41 %

I tabellen, tabell 6, ovan har den totala mängden överskottsvatten vid ett 10-årsregn respektive
ett 100-årsregn kvantifierats för de fyra problemområdena. Slutligen har VA-huvudmannens
andel av ansvarsbiten för varje problemområde beräknats. Dessa värden är framtagna via
simulering av dagvattensystemen vid olika regnintensitet.

7.1.2. Visualisering av lösningar för problemområdena
Det finns mängder med utförliga utredningar och studier kring metoder för att lösa
dagvattenproblemet i olika områden med olika geografiska egenskaper. Exempel på
tillämpbara lösningar återfinns bland annat i svenskt vattens utredning för avledning av dagdrän och spillvatten, P110.
I det här arbetet har för enkelhetens skull enbart enkla och billiga metoder såsom diken och
planerade översvämningsytor undersökts. Dels för att det är enkelt att jämföra dessa lösningar
med det befintliga dagvattensystemet men även för att de geografiskt passar de fyra
undersökta problemområdena nedan.
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Problemområde 1

C

B

A

Figur 20 – Dikeslösning för problemområde 1

Inom den streckade svarta rutan syns det översvämmade området A nere till vänster. Här har
det grävts ett dike B för att leda bort vattnet till en öppen yta C.
Problemområde 2

A
C
B

Figur 21 – Nedsänkt grönområde samt dike som lösning för problemområde 2

Inom det streckade området syns i mitten förslaget om att sänka ned marken A samt att gräva
ett dike B för att hantera det skadliga överskottsvattnet. Vidare har mindre avrinningsstråk C
planerats in för att hjälpa till att leda bort vattnet från bostadsområdet.
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Problemområde 3

A
1

2

B

Figur 22 – Två varianter av kortaste vägen för lösning för problemområde 3

Inom det streckade området illustreras två lösningsförslag för hur vattnet kan ledas bort från
1 till en planerad översvämningsyta 2. Den lila vägen A är framtagen med hjälp av A* standard
algoritm medan den röda vägen B är framtagen med den modifierade algoritmen för A*.
Problemområde 4
2

A

B

1

Figur 23 - Två varianter av kortaste vägen för lösning för problemområde 4a

Till det fjärde problemområdet finns det två olika lösningar. Vattnet kan ledas nedströms i en
längre sträcka från punkt 1 till punkt 2, såsom figur 22 ovan visar. Den andra lösningar leder
vattnet motströms och uppströms från punkt 1 till punkt 3 såsom bilden nedanför, figur 23,
illustrerar. I båda fallen är den lila vägen A är framtagen med hjälp av standardalgoritmen för
A* medan den röda vägen B är framtagen med den modifierade algoritmen för A*.
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1

B

A

3

Figur 24 - Två varianter av kortaste vägen för lösning för problemområde 4b

7.1.3. Jämförelse av standardalgoritm för A* och modifierad A*
I graf 1–6 illustreras hur standardalgoritmen för A* och den modifierade algoritmen för A*
skiljer sig åt. Graferna visar vägarna som hittats över markytan i genomskärning. En
referenspunkt, startnoden, för då marknivån är 0 har satts och allt ovan den punkten innebär
uppförsbacke medan allt under den punkten innebär nedförsbacke.
För att göra skillnaden påtaglig kan integralen av kurvorna där 𝑦 > 0 räknas ut vilket visar
hur stor yta som behöver planas ut för att ett dike ska kunna grävas. Integralen tas för
kurvorna där 𝑦 > 0 då för 𝑦 < 0 följer avrinningstråkets naturliga rinningsväg och får därför
kostnaden noll.
Problemområde 3

Problemområde 3 modell 1

Problemområde 3 modell 2

0,2

0,4

0,1

0,2

0
-0,1

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335

-0,2

Graf 1 – Lösningens väg över marken i genomskärning för problemområde 3, modell 1

0
-0,2

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335

-0,4

Graf 2 - Lösningens väg över marken i genomskärning för problemområde 3, modell 2
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Problemområde 4a

Problemområde 4a modell 1
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Graf 3 - Lösningens väg över marken i genomskärning för problemområde 4a, modell 1
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Problemområde 4a modell 2

Graf 4 - Lösningens väg över marken i genomskärning för problemområde 4a, modell 2

Problemområde 4b

Problemområde 4b modell 1

Problemområde 4b modell 2
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Graf 5 - Lösningens väg över marken i genomskärning för problemområde 4b, modell 1
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Graf 6 - Lösningens väg över marken i genomskärning för problemområde 4b, modell 2

Kostnader för att gräva bort toppar
Tabell 7 visar hur mycket av den framtagna vägen innehåller uppförsbackar som behöver
jämnas med marken ner till den satta markreferensnivån 0. I tabellen tas inte nedförsbackarna
som eventuellt skulle behöva fyllas igen med i beräkningen. Dessa värden motsvarar
integralen av graferna 1 till 6 för 𝑦 > 0.
Tabell 7 - Area för uppförsbackar som behöver justeras för att få en jämn markyta
Problemområde

Modell 1

Modell 2
AREAN OVAN NOLL

3

0,885

1,1

4a

4,155

5,11

4b

2,61

4,745

7.1.4. Kostnadsberäkning för lösningsförslagen
I tabell 8 finns en sammanställning över vad de valda lösningarna för de olika
problemområdena kostar att implementera. För alla lösningar utom för problemområde 1
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finns det även tillgängliga potentiella översvämningsytor. Dessa presenteras också i tabellen
nedan samt hur stor area varje sådan yta har. Ytan på tillgängliga översvämningsytor samt
längden på diken är uppmätta med hjälp av inbyggda mätfunktioner i programmet ArcGIS.
Potentiella diken är beräknade så att de precis ska kunna rymma mängden uträckande
överskottsvatten. De uträckande avrinningsstråkens längd är också uppmätta med hjälp av
ArcGIS inbyggda mät funktioner i efter hands. Kapaciteten av dessa Avrinningsstråk
tillsammans med den planerade översvämningsytan är i alla fall större än mängden
överskottsvatten. Implementeringskostnaderna är uträknade med hjälp av priserna
presenterade i Tabell 5 i avsnitt 6.4.
Tabell 8 – Alternativa lösningar och kostnader för problemområdena till rör

Problem-

Tillgänglig

Potentiell

SPP

SPP

Pris

Pris för rör

område

potentiell

dikes-

modell 1

modell 2

lösningsförslag

gällande

översvämnings-yta

lösning

(m)

(m)

modell 1

VA:s ansvar

(m^2)

(m)

(SEK)

(SEK)

1

-

397

-

-

165 787

1 191 082

2

1066

139

-

-

96 422

2 360 510

3

4569

226

91,54

92,71

120 661

3 475 796

4a

6870

-

395,9

410,44

165 328

9 106 369

4b

2561

-

186,88

257,02

78 041

9 106 369

Kostnader för modell 2 har inte tagits fram då dessa sträckor har mer markyta som behöver
schaktas och behandlas vilket skulle innebära större kostnader.

7.2. Del 2 – Guide
Nedan presenteras resultaten för hur en lämplig andel av en exploateringsbudget kan
beräknas. Strategierna är inspirerade av 1 procents regeln som finns för konst vid exploatering
av nya byggnader. Denna regel är används bland annat i storstäder såsom Göteborg och
Stockholm där exploatören är ansvarig för att spendera minst en procent av sin budget på
offentlig konst för konstnärlig gestaltning. Med detta till grund och utifrån de lösningar som
tagits fram och de kostnader som beräknats för de studerade problemområdena har tre
generella modeller över hur ansvaret kan fördelas mellan aktörerna tagits fram.
VA-huvudmannen har fortfarande ansvar över att ta hand om och leda bort ett 10-årsregn
men i somliga fall misslyckas med detta. I denna studie föreslås det att VA-huvudmannen
behåller sitt ansvar och därför definieras en variabel v som anger andelen överskottsvatten de
ansvarar över men inte klarar av. Variabeln v är områdesspecifik och räknas ut för varje
avrinningsområde.

7.2.1. Fast procentsats
För att finansiera exploatering kan en fast procentsats som gäller alla byggprojekt tas fram.
Procentsatsen appliceras på byggprojekts budget och svaret blir den summa av budgeten som
ska avsättas för dagvattenhantering.
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Ett medelvärde för historiska kostnader för olika representativa dagvattenlösningar tas fram
samt ett medelvärde för historiska kostnader gällande byggnadsprojekt. Representativa
byggnadsprojekt är byggprojekt som utförts i liknande exploateringsområden.
𝐷𝐿 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
𝑆𝐸𝐾
𝐵 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡
𝑆𝐸𝐾
v = VA − huvudmannens investeringsandel i dagvattenlösningen
%
𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠 =

1 − 𝑣 ∗ 𝐷𝐿
𝐵

Kommunen kan således använda den här summan för att finansiera lösningar för
dagvattenhanteringen inom vilket avrinningsområde som helst inom kommungränserna.

7.2.2. Kvadratmeterkostnad
En kostnad per kvadratmeter yta som hårdgörs kan beräknas. För att ta fram en rimlig
kvadratmeterkostnad behövs kostnader för dagvattenlösningar samt area för de byggnader
som uppförts.
Ett medelvärde för historiska kostnader för olika representativa dagvattenlösningar tas fram.
Vidare räknas ett medelvärde av areor för representativa historiska byggnadsprojekt.
Representativa byggnadsprojekt är byggprojekt som utförts i liknande exploateringsområden.
𝐷𝐿 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
𝐵𝐴 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡
v = VA − huvudmannens investeringsandel i dagvattenlösningen

𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =

𝑆𝐸𝐾
𝑚‹
%

1 − 𝑣 ∗ 𝐷𝐿
𝐵𝐴

Även den här summan kan kommunen använda varhelst inom kommunen där de anser att en
lösning för dagvattenhantering bör implementeras.

7.2.3. Rörlig kostnad
Ytterligare ett alternativ kan vara att en rörlig kostnad som är specifik för varje
avrinningsområde kalkyleras. För varje avrinningsområde görs en utredning om var en
översvämning kan ske samt vad en lösning för just detta problem skulle kosta. Därefter räknas
en procentsats ut mellan kostnaden för en dagvattenlösning inom just det avrinningsområdet
och det byggprojekt som ska utföras på det exploaterade området.
𝐷𝐿 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑆𝐸𝐾
𝐵𝐵 = 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡
𝑆𝐸𝐾
v = VA − huvudmannens investeringsandel i dagvattenlösningen
%
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𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =

1 − 𝑣 ∗ 𝐷𝐿
𝐵𝐵

Denna lösning blir således avrinningsområdesspecifik i och med att kostnaden gäller för just
detta område.

8. Diskussion & Analys
8.1. Del 1 – Optimeringsdel
8.1.1. Synpunkter och förbättringar på A*
Den heuristiska funktionen h(x) i A* prioriterar noderna i sin sökväg mot destinationsnoden.
Kostnaden för ett krokigt naturligt avrinningsstråk blir i många fall större än kostnaden för
den kortaste vägen som algoritmen hittar. Om det redan finns ett naturligt avrinningsstråk
mellan två bestämda punkter kommer algoritmen sällan att hitta samma väg som
avrinningsstråket redan rinner.
Här hamnar vi i en paradox som figur 25 nedan illustrerar. I mitten av figuren syns en överfull
ledning. Vid kraftig nederbörd kan denna inte hantera allt vatten och överskottsvattnet
översvämmar de gula byggnaderna som ligger i lågpunkten intill.

2

NEDSTRÖMS

1
UPPSTRÖMS
Figur 25 - Avrinningsområde med översvämmade byggnader, avrinningsstråk
och planerad översvämningsyta

Vi vill därför hitta kortaste vägen från ett problemområde, 1, till ett bättre område, 2. Eftersom
område 2 ligger nedströms i avrinningsområdet kommer algoritmen som vi använder oss av
att hitta den kortaste vägen från punkt 1 till punkt 2 med riktning (från uppströms till
nedströms). I figuren kan man analytiskt avgöra att det redan finns ett naturligt
avrinningsstråk som passerar punkt 1 och som slutligen leder till punkt 2. Man kan också se
att det finns en kortare väg från punkt 1 till avrinningsstråket som går i uppströms riktning.
Skulle algoritmen identifiera och ta hänsyn till detta avrinningsstråk skulle man kunna ställa
de två alternativa lösningarna mot varandra.
Det är en kortare sträcka mellan punkt 1 och avrinningsstråket. Avrinningestråket går
dessutom vidare till punkt 2. Det skulle eventuellt innebära mindre arbete, material och
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därmed även lägre kostnad att gräva ett dike som leder från punkt 1 direkt till
avrinningsstråket. Men detta är inte heller säkert eftersom avrinningsstråket ligger uppströms
och det kan vara stora höjdskillnader som behöver justeras. Den algoritm vi använder, A*, är
inte lämplig då man vill undersöka den här möjligheten eftersom den söker slutpunkten med
en riktning. Punkterna uppströms ligger helt i motsatt riktning och kommer därför inte att
väljas av algoritmen.
Det knepiga är därför att manipulera den heuristiska funktionen på ett sådant sätt att den
identifierar befintliga avrinningsstråk och ser de sträckorna som ”gratiskostnader”. Ett förslag
skulle kunna vara att sätta kostnaden för alla nästkommande noder med lägre kostnad till noll.
Detta resulterar naturligtvis till en ny väg i jämförelse med den ursprungliga A* algoritmen
då nästkommande noder med lägre kostnader prioriteras högre i sökvägen. Men då den
heuristiska funktionen som också bestämmer riktningen mot destinationsnoden ger ett högre
värde ju närmare destinationen man kommer. Därför utgör nollsättningen av nästkommande
nod med lägre kostnad ytterst lite påverkan på riktningen. Även i detta fall tillåter dock inte
den heuristiska metoden en större avvikelse ifrån riktningen om destinationen.
Ännu en viktig aspekt är att de vägar som har identifierats i dagsläget kan i vissa fall gå
igenom byggnader. Detta beror på att höjdkartan är uppmätt med hjälp av laserteknik. Det
vill säga att marken har delats upp i jämna två gånger två rutor där varje ruta får sin höjd
uppmätt av en laserstråle. Om i denna ruta skulle stå en del av en villa och en bit av dess
tillhörande tomt kan det hända att strålen hamnar i tomten och höjden för den ytan får ett
lägre värde än byggnadens höjd. Den här problematiken kräver en omfattande manipulering
av höjdatat som åtgärd.
Lite snabbt bör nämnas att det från början fanns en önskan om att se hur avrinningsstråken
skulle te sig i takt med att höjdskillnaderna i landskapet förändrades. Detta blev således inte
aktuellt eftersom man i detta arbete har valt att använda sig av lösningar såsom diken som
strikt leder vattnet från en punkt till en annan. Det skulle innebära ett omfattande analysarbete
att leda om vattnet enbart med nya ”konstgjorda” avrinningsstråk. Först skulle man behöva
reda ut hur vattnet skulle rinna vid kraftigt regn och hur eventuella avvikelser från det nya
avrinningsstråket skulle se ut. Därefter en analys över vilken skada vattnet skulle kunna göra
om det avviker från det nya avrinningsstråket. Kanske blir skadorna större än innan.

8.1.2. Lösningar på ytan
De lösningar som i huvudsak föreslagits för problemområdena i Staffanstorp är följande
•
•

Gräva diken
Sänka/höja mark

Som tabell 5 och tabell 8 visar är det betydligt dyrare att lägga nya rör än att implementera
öppna lösningar på ytan.
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Diken behöver underhållas för att bibehålla så mycket av sin genomsläpplighet och
avledningsförmåga som möjligt. Vidare är det en estetisk lösning som hjälper till att hålla
landskapet grönt och levande.
Varför man valt att inte ta med volymen för att fylla igen gropar så att de jämnas med marken
är för att då en grop fylls till bredden kommer vattnet att rinna vidare. Vattnet kan dock inte
rinna i uppförsbackar och därför måste dessa grävas bort. Rimligtvis behövs en liten lutning
på marken så att vattnet rinner i rätt riktning då groparna blir överfulla.

8.1.3. Parametrar att ta hänsyn till
Då man vill avleda vattnet vill man hitta en långsiktig och hållbar lösning. Att lägga nya
ledningar är i många fall ett sätt att släcka bränder då städerna expanderar snabbt och det är
dyrt att investera i lösningar under mark. Dessutom bidrar ledningar under mark också till att
markens infiltration försämras.
Det är dock många aspekter att ta hänsyn till för att få ett tillfredställande resultat. En viktig
parameter som man måste ta i beaktning är t. ex avrinningskoefficienten. Olika ytor är mer
eller mindre mottagliga för vatten. Dessutom måste lösningarna dimensioneras för en lämplig
fördröjning och kapacitet och ställa detta mot kostnaden. Det kan vara mer kostnadseffektivt
att investera i en lösning som rymmer mindre vatten men som har en lång fördröjningseffekt
på överskottsvattnet än att investera i en lösning som rymmer mycket överskottsvatten men
inte har någon fördröjning.
Som hastigast nämnde vi att växter blir förorenade då de hanterar dagvatten. Detta är också
en viktig aspekt då föroreningarna kan spridas vidare och göra skada. Därför måste man även
tänka på hur en lösning ska underhållas och förnyas för att uppnå bästa resultat. Vidare bör
underhållningskostnaderna tas med i kostnadsberäkningarna då en lösning kan bli dyr på
lång sikt.

8.2. Del 2 – Guide
8.2.1. Omfördelning av ansvar
Det är rimligt att den förvaltning som tillhandahåller detaljplanutredningar även bör vara den
samordnande förvaltningen. Denna förvaltning har den övergripande informationen om det
utsedda avrinningsområdet som krävs för att se hur avrinningseffekterna av en exploatering
skulle se ut. För Staffanstorp är förslaget att Stadsbyggnadskontoret är de som räknar ut hur
stor del av budgeten som exploatören behöver avsätta åt kostnader för dagvattenlösning.
I dagsläget är VA-huvudmannen ansvarig för att införa åtgärder som ska klara av ett 10årsregn. VA-huvudmannen har däremot kunskap och erfarenhet för att förebygga ett 100årsregn. Därför bör VA-huvudmannen vara den förvaltningen som inte bara får ett större
ansvar utan där ansvaret utökas från att bygga system som klarar ett 10-årsregn till ett 100årsregn.
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Vidare bör exploatörens ansvarsdel enbart öka där exploatören själv är med och direkt
påverkar avrinningen, dvs. som i scenario 2. Det är svårt att motivera varför en del av
budgeten för ett byggnadsprojekt ska gå till ett annat avrinningsområde än det som bebyggs.

8.2.2. VA-huvudmannens andel
VA-huvudmannen har dagsläget ansvaret att bygga system som klarar av nederbörden vid
ett 10-årsregn. Därför är det inte rimligt att hela kostnaden ska ligga på exploatören. Den del
av överskottsvattnet som VA-huvudmannen ansvarar över bör därför räknas bort från
exploatörens andel för att få en rättvisare fördelning.

8.2.3. Fast procentsats och Kvadratmeterkostnad
Ett argument som talar för att exploatören alltid borde avsätta en del av budgeten till
dagvattenhantering inom kommunen är att man som exploatör bidrar till att
dagvattenavrinningen ökar även om den inte direkt gör skada. Detta är dock lite svårmotiverat
eftersom argumentet endast innebär en hypotes om att just den exploateringen kommer att
orsaka översvämningar i framtiden.
Ytterligare ett argument som talar för att alla exploatörer alltid bör donera en del av sin budget
till dagvattenhanteringen är för det alltid ska finnas investeringskostnader för
dagvattenlösningar. Detta skulle i sin tur innebära att det ständiga pengaflödet även skulle
kunna förhindra att deras egna byggnader översvämmas i framtiden.
Slutligen skulle kommunen med de här två metoderna ha möjligheten att ta itu med redan
existerande översvämningsområden och se till att pengarna verkligen går till de områden som
är mest kritiska.

8.2.4. Rörlig kostnad
Med denna metod fås en rörlig kostnad som varierar med projekt samt avrinningsområde. En
alltför hög kostnad skulle kunna få exploatören att avstå från att hårdgöra ett område
uppströms som orsakar översvämningar nedströms.
Det här beräkningssättet är mer lättmotiverat då det är ett ”rättvisare” system. Om det visar
sig att en exploatering inte orsakar någon anmärkningsvärd översvämning nedströms finns
det ingen anledning att avsätta en del av budgeten för dagvattenhantering inom
avrinningsområdet.
Vidare skulle exploatörer inom samma avrinningsområde skulle kunna gå ihop och dela på
kostnaderna för en dagvattenlösning.
Just den här metoden är mer transparant än de två andra då exploatören tydligare skulle
kunna se vad just dennes pengar gått till. I och med detta skapas ett starkare engagemang om
att vilja vara med och påverka och göra skillnad.
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9. Slutsats & Rekommendationer
9.1. Del 1 – Optimeringsdel
Gällande val av algoritm har Dijkstras fördelen att den används då slutnoden inte är
identifierad medan A* kräver en känd slutpunkt. A* är dock mer lämplig för vårt problem
eftersom vi har haft en bestämd start- och slutpunkt med riktning. En vidareutveckling av
algoritmen är att den modifieras så att redan naturliga avrinningsstråk kan identifieras och
nyttjas om det innebär en lägre kostnad.
Från graferna samt resultatet av integralerna kan vi dra slutsatsen om att den modifierade
modellen föreslår en längre och sämre väg. Det förekommer fler nedförsbackar i vägen från
den modifierade algoritmen men detta medför också att det förekommer brantare och högre
uppförsbackar som höjer kostnaden märkvärt.
Gällande lösningar på ytan anser vi att de är hållbara och kostnadseffektiva lösningar som bör
implementeras i större utsträckning. Ett förslag skulle även vara att lägga gröna tak på fler
byggnader. De lösningar som bearbetats i denna rapport löser de analyserade problemen i
nulägesanalysen samt behandlar i viss mån de nya funktionskraven på nya dagvattensystem
som finns i publikationen P110 från svenskt vatten.

9.2. Del 2 – Guide
studiens slutsats är att kommunen har huvudansvaret att se till att VA-huvudmannen får de
verktyg och medel som krävs för att kunna ta hand om hanteringen av ett 100-årsregn. Vidare
framkom det att ett redan befintligt avrinningsområde som har översvämningsproblem är
VA-huvudmannens ansvar. Ett större ansvar bör läggas på exploatören för det
avrinningsområde som exploatören är med och påverkar.
Gällande lösning finns det för- och nackdelar med alla tre. Det är bra med ett konstant
pengaflöde där summan kan fördelas till de problemområden som behöver tas om hand.
Vidare kan man använda kostnaderna från flera olika byggprojekt till en större och mer
omfattande lösning i något annat avrinningsområde. Dock är det mer svårmotiverat än att
man vill ha en summa inom det avrinningsområde som faktiskt utsätts.
Om man väljer att ta ut en rörlig kostnad som är specifik för varje avrinningsområde och som
går till en lösning inom det området är större chans att exploatören är villig att bidra till en
sådan lösning.
Slutligen leder undersökningen till en rekommendation om lösningarna. En kombination av
dessa är inte helt omöjlig. Det skulle kunna finnas en fast kostnad som gör att exploatören
alltid betalar en viss summa men att denna summa skulle kunna bytas ut mot en rörlig kostnad
om exploatören är intresserad av detta.
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Appendix
STEEP-analys

S

• Samhällsviktiga funktioner får ej översvämmas
• Utryckningsfordon måste ha framkomlighet
• Invånarna måste ha framkomlighet
• Exploatering

T

• Nya tekniker
• Nytt material
• Nya lösningar
• Forskning och utveckling

E

E

P

• Tillväxt
• Inflation

• Ekologi
• Väder
• Miljö
• Klimat

• Kommunen beslutande organ i frågan
• Lagstiftning
• Skatter (taxefinansierat)

Behovsanalys
•
•
•
•

Behövs guiden?
Ja.
Varför behövs guiden?
Guiden behövs för att väcka och skapa klarhet gällande ansvarsfördelningen.
Vem behöver guiden?
Beslutsfattare och aktörer inom kommunen.
Vilka är de primära uppgifterna för guiden?
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•

•

Guiden har till uppgift att skapa incitament för att vilja ta ansvar samt vägleda arbetsgången
för en effektiv dagvattenhantering.
Hur ska guiden användas?
Den ska användas som underlag med riktlinjer för en tydligare hantering av dagvatten samt
för att skapa ett samarbete inom och mellan kommunens organisationer.
Vilka är de speciella egenskaper som behövs?
Guiden bör vara transparent, tydlig, lätt att förstå samt innehålla kommunikationskanaler för
kommunens organisationer och aktörer.

Swotanalys

• Transparens
• Klarhet
• Struktur

• Olika kommuner
har olika förutsättningar
• Ej en lag

Styrkor

Svagheter

Möjligheter

Hot

• Bättre hantering
• Förbättringar
• Genomförande

• Attityder
• Förvaltningarnas
egotänk

Trender i öppna lösningar
Följande stycke om trender i öppna lösningar är främst baserat på ett självständigt arbete, Trender i
öppen dagvattenhantering, som utförts av Li Thornell vid SLU.53

Ytvatten

53

(Thornell, 2013)

46

Bassäng
Ett öppet dagvattenmagasin som tar emot dagvatten innan det leds till recipienten. Man väljer
själv då man vill släppa ut vattnet samt vilken mängd. Tanken med en bassäng är att dess
volym ska vara så stor att man slipper bräddning.
Våtmark
Syftet med en våtmark är att ta hand om närsalter genom att vattenväxterna tar upp dessa.
Eftersom djupet är relativt grunt är det möjligt för etableringen av växter. För att inte rubba
de naturliga våtmarkernas ekosystem bör man leda dagvattnet till nyanlagda våtmarker.
Damm
Dammar används för att sedimentera förorenade partiklar och metallföroreningar. För bästa
effekt krävs ett visst djup vilket i sin tur för det omöjligt för etablering av många växter.
Dammar är således djupare än våtmarker och har förhållandevis en fri yta och lite vegetation.
Båda lösningarna kan fungera för både sedimentering och närsaltering.
Lagun
Laguner har samma funktion som dammar men utgör endast en liten del av ett större vatten.
Utjämning/översilning på mark
Den här lösningen innebär att man leder vattnet till främst naturliga svackor i marken t. ex i
parker eller på parkeringsplatser. Om utjämningen sker på en vegetationsbeklädd yta tas
dagvattnet upp av växterna och infiltreras sedan ner till grundvattnet. Man kan även
konstruera ett utjämningsmagasin på t. ex en parkering där dagvattnet samlas i pölar för att
sedan avdunsta.
Översilning innebär att dagvattnet rinner över en vegetationsbeklädd yta där partiklar och
föroreningar fastnar i och tas upp av växterna och där det renade vattnet slutligen infiltrerar
marken. Översilning används t. ex i de flesta diken, slänter och annan sluttande mark.

Linjärt ytvatten
Dike
Ett dike är en konstruerad växtbeklädd ränna. Diket leder bort vattnet från t. ex en väg eller
en åker och vidare till en recipient. Längs med vägen tar vegetationen hand om föroreningarna
och det renade vattnet infiltrerar så gott det går marken. Det är inte helt problemfritt med
diken. Vattnet som leds från vägar och åkrar är förorenade och innehåller näringsämnen som
förorenar vattendragen och bidrar till övergödning.
Meandrande vattendrag
Meandrande vattendrag är som krokiga diken som hjälper till att fördröja vattnet från att nå
sitt slutmål. Det finns såväl naturliga som anlagda meandrande vattendrag. Dessa minskar
även vattnets flödeshastighet och medför att mer sediment avsätts och att växterna hinner ta
upp mer ämnen.
Kanal
Kanaler är grävda konstruktioner ofta gjorda i hårda material. En kanal är ungefär som ett
långsträckt utjämningsmagasin som transporterar vattnet mot en recipient.

Infiltration i mark
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Infiltration
Infiltration sker då dagvattnet tränger ner i ett poröst material t. ex jord, grus eller sprickor i
lerjord och/eller berggrund. Detta sker naturligt och är en del av processen som bidrar till
återbildning av grundvatten.

Genomsläpplig asfalt eller betong
Även de hårdgjorda ytorna går att göra porösa så att vattnet kan infiltrera direkt. För att göra
de hårdgjorda ytorna ännu mer genomsläppliga kan man anlägga gräsarmering.

Magasinering på tak
Utjämningsmagasin på tak
På platta eller relativt platta tak kan man anlägga utjämningsmagasin som fungerar som
fördröjningsbassänger. Ett bräddavlopp krävs för att kontrollera utsläppstakten.
Gröna tak
Det finns olika typer av gröna tak som är mer eller mindre effektiva. Ett grönt tak kan t. ex
bestå av en tunn sedummatta eller klippta gräsmattor, träd och blomsterrabatter. Dessa har
flera användningsområden såsom isolering, skydd mot väta, höja luftfuktigheten och hålla
nere temperaturen. Då det gäller dagvattenhantering används gröna tak för att minska och
fördröja avrinningen från takytorna.

Hur farligt avfall hanteras
Växterna hanterar även föroreningarna på olika sätt. Vissa växter binder föroreningarna
medan andra inte gör det. Därför är det också viktigt att man planerar för vilka växter man
planterar och i vilka områden.
Ett sätt att hantera vegetation som tagit upp föroreningar är att skörda de ovanjordiska
växtdelarna. Detta deponeras sedan och hanteras som farligt avfall.54
Då marken blivit förorenad och inga växter tagit upp de tungmetaller som finns måste jorden
schaktas upp och saneras före den deponeras. Detta är mycket kostsamt och därför är det att
föredra att plantera växter som suger upp tungmetaller och dylikt som därefter kan skövlas.55
Vid de fall där växtvävnaden tar upp föroreningarna måste de ovanjordiska växtdelarna
skördas och deponeras som farligt avfall. Om växterna inte tar upp föroreningar i sitt
växtmaterial kan dessa komposteras eller spridas ut på plats för att öka den organiska halten
i jorden. Att transportera bort det förorenade växtmaterialet utgör mindre risk för spridning
samt lägre kostnad än vid borttransportering av schaktmassor, då växtmaterialet utgör en
mindre volym samt lägre grad av förorening.”56

54

(Classon, 2015, s. 51)
(Classon, 2015, s. 19)
56
(United States Environmental Protection Agency, 2001)
55
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