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Begrepp och Förkortningar 

 
Dagvatten 
Ytligt avrinnande regn och smältvatten. 
 
10-års regn 
Med 10 års regn är det regn som har den högst uppmätta regnintensiteten under en 
period på 10 år. Sannolikheten att regnet skall återkomma under ett enskilt år är 10 
% det vill säga 10 år innan ett liknande regn återkommer. 
 
Infiltration 
Vätskas inträngning i poröst och sprickigt material.  
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
Är att tar hand om dagvatten lokalt. Dagvatten kommer från regn och smältvatten 
från snö och is som rinner över olika ytor. 
 
Spillvatten 
Förorenat vatten från bebyggelse. 
 
Dränvatten 
Vatten som avleds genom dränering  
 
Rinntid 
Den maximala tid det tar för regn som faller i ett område att rinna till den punkt 
där dagvattnet avleds. Den tid det tar att koncentrera allt dagvatten i en punkt.  
 
Återkomsttid 
Ett tidsintervall mellan regn eller avrinningstillfällen. Bestäms med avseende på 
intensitet och varaktighet.  
 
Håltagning 
Borrat hål i brunnsvägg. Bidrar till ett flöde av dagvatten genom hålet.   
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1. Inledning 
Hantering av dagvatten är en faktor som ofta måste behandlas i bygg- och 
anläggningsprojekt. Kraven på omhändertagandet av dagvatten har blivit allt högre 
de senaste tio åren och ställer i sin tur högre krav på entreprenörers 
dagvattenanläggningar. Stora skyfall har gett stora konsekvenser för allmänheten 
vilket har gjort att dagvattensystemen måste förbättras [1]. För att kraven skall 
uppnås så har man börjat ta fram nya system gällande omhändertagandet av 
dagvatten  

1.1. Bakgrund 

Dagvatten är det vatten som leds bort från hårdgjorda ytor. Med hårdgjorda ytor 
menas till exempel tak, gator, parkeringar eller andra beläggningar som gör att 
vatten rinner undan. Detta vatten uppstår genom regn eller snösmältning och 
kräver att det omhändertas och leds bort. Vid uppförandet av nya bostadsområden 
så ställs man inför frågor om hur man ska ta hand om dagvattnet. Idag så 
omhändertas och renas dagvattnet för att senare kunna släppas ut i vattendrag. För 
att inte dagvattensystemen ska bli överbelastade vid stora regn eller vid 
snösmältning så måste vattnet fördröjas i dammar, våtmarker, grönområden, 
magasin eller andra reservoarer av vatten. I fördröjningen kommer man att bryta 
ner föroreningar med hjälp av växtlighet och sedimentation [2]. 
 
Boklok Housing AB är ett bostadsutvecklingsföretag inom Skanska. Koncernen 
bygger och utvecklar bostäder i form av flerfamiljshus och radhus över hela Sverige. 
En projekteringsenhet som tillhör Skanska Väg och Anläggning mellan Sverige har 
ofta hand om markprojekteringsuppdragen för exploateringsområden. Ofta består 
marken vid exploateringen av åker eller skogsmark vilket har ett litet utflöde av 
dagvatten. Vid exploatering så kommer mängden hårdgjorda ytor att öka vilket 
medför en ökning av avrinning från området. Detta medför att kravet på markens 
förmåga att ta upp vatten och fördröja dagvattnet ökar. Kraven på lokalt 
omhändertagande av dagvatten har på senare tid ökat [1] och nu har Skanskas 
projekteringsenhet tagit fram ett system för att bättre kunna ta hand och fördröja 
dagvatten lokalt. Ett system som består av svagt lutande grönytor, vattenledningar, 
makadamfyllda svackdiken och stenkistor som är försedda med fördröjningsbrunnar 
med tillhörande magasin. Med hjälp av att kombinera de olika mark- och 
systemtyperna så skapas ett jämnt flöde från exploateringsområdet vilket möjliggör 
att systemen hinner med att omhänderta dagvattnet och reningsprocessen sker enligt 
ställda krav [3]. 
 
Kraven på hur dagvatten omhändertas har blivit allt hårdare. Idag så bygger man 
allt mer expansivt och förtätat vilket ökar risken för översvämningar och 
fuktskador på byggnader. En annan syn har skapats för dagvattenhantering vilket 
kräver bättre och mer långsiktig planering vid uppförandet av nya 
dagvattensystem. För att man skall uppnå en bättre och mer långsiktig planering 
krävs det att man studerar vidare om ämnet och att nya idéer och metoder 
undersöks och tas i bruk [4]. 
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1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka och redogöra för dagvattensystemet som 
framtagits av Skanska Väg och Anläggning. Arbetet ska jämföra det uppförda 
dagvattensystemet med de beskrivningar som finns framtagna för hur man bör 
omhänderta dagvatten lokalt. Arbetet ska redovisa utformning och dimensionering 
av håltagning och magasin till en dagvattenbrunn.  Redovisningen ska sedan kunna 
tas fram och förtydliga utformning av brunnen i produktionsskedet.      
 
Undersökningen ska ta fram en underhållsplan för området i Gunsta med hänsyn 
till framtida driftstörningar. Underhållsplanen ska kunna redovisa för områdets 
förvaltare hur område och system bör underhållas. För att kunna utveckla och 
förbättra systemet i framtiden ska undersökningen redogöra för 
förbättringsåtgärder till systemet. 
 
 
 

1.3. Frågeställningar 

 
● Varför är det viktigt med lokalt omhändertagande av dagvatten och hur har 

man löst det i det framtagna systemet? 
 

● Hur ska håltagningen i dagvattenbrunnen konstrueras och dimensioneras, 
med avseende på funktion och underhåll? 

 
● Hur ska systemet underhållas i framtiden? 

 
 
 

1.4. Avgränsningar 

Projektarbetet avgränsas till att endast arbeta efter Skanskas framtagna 
undersökningsunderlag för området i Gunsta.  
Inga nya beräkningsmetoder kommer att tas fram utan beräkningar och 
dimensionering sker i enlighet med tidigare framarbetade metoder. 
Ingen hänsyn kommer att tas till områdets spillvattensystem.   
 
 
 
 
 

 

  



Högskolan Dalarna 

11 
 

2. Teori 

2.1. Historia 

Fram till 1950-talet så använde man sig oftast av kombinerade system, det vill 
säga att dagvatten och spillvatten gick i samma ledningar. På senare tid har man 
börjat bygga upp system med separata spill- och dagvattenledningar som även 
kallas för duplikata system. Fördelar med duplikata system är att risken för 
översvämningar blir mindre. Vid stora regn finns det risk för att det kombinerade 
systemen översvämmas vilket ofta leder till fuktskador på byggnader då vattnet 
rinner tillbaka upp i byggnaderna. Med ett duplikat system finns möjlighet att 
fördröja dagvatten i systemet. Dagvatten leds bort till delar av ledningsnätet som 
inte är så belastade av vatten eller så fördröjs dagvattnet i tekniska system som 
magasin, svackdiken eller i dagvattendammar [5]. 

2.2. Nederbörd 

När fuktig luft stiger uppåt och expanderar så kommer luften att kondensera på 
små partiklar. På detta sätt kan man se hur molndroppar bildas. I Sveriges klimat 
kan vi se att våra moln består av både molnpartiklar och iskristaller. Vi har några 
olika regntyper (orografisk nederbörd) då luften tvingas uppåt på grund av 
bergsområdet eller av en kall eller varmfrontsyta. Wegener-Bergerons 
nederbördsteori beskriver det regn som uppstår då iskristaller växer med hjälp av 
molndropparna i molnet. Detta gör att de blir tyngre vilket gör att de senare faller 
och smälter på sin väg till marken. Konvektiv nederbörd är då kall luft ligger över 
varm mark eller havsyta. Varm luft stiger uppåt vilket medför att det sker en 
kondensation vilket skapar nederbörd. Vi ser även nederbörd i samband med 
lågtryck och fronter då kall och varm luft möts vilket också skapar nederbörd [6]. 

Framtidens förväntade klimatförändring medför en varmare atmosfär. En varmare 
atmosfär har en förmåga att hålla mer vattenånga och det gör att kraftigare 
nederbörd förväntas. Detta sker i form av intensivare korttidsnederbörder som 
extrema skyfall [7]. Man förväntar sig att förändringen av korttidsnederbörd och 
10-års dygnsnederbörd kommer att öka med 10 % till och med år 2050 och 25 % 
till 2100 [8]. 
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2.3. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att man tar hand om 
dagvattnet på plats. Detta gör man ofta på så sätt att man låter dagvattnet infiltreras 
i marken, låter vattnet vattna marken, bygger upp ett system så att man kan 
fördröja vattnet eller att man transporterar vattnet till en mark med bättre 
infiltrationsförmåga. Med hjälp av LOD så får man möjlighet att rena, fördröja 
eller minska vattenavrinningen innan man väljer att släppa ut det i det allmänna 
dagvattensystemet [9]. 
 
Fördelar med LOD 

- Istället för bevattning av växter med dricksvatten så används dagvatten. 
- LOD möjliggör att man kan rena vattnet i marken genom sedimentation.   
- Bidrar till en bättre grundvattenbalans. Vattnet transporteras naturligt 

igenom marken.  
- Risken för att bräddning i kombinerade system blir mindre då flödet genom 

systemen blir mindre [10]. 
-  

Nackdelar med LOD 
- Höjning av grundvattennivån, kräver tillsyn och skötsel. 
- Driftstörningar vid igentäppta magasin. 
- Förorenat dagvatten i grundvattentäkter [11]. 

 
När man arbetar med LOD så försöker man sträva efter att fördröja avrinningen 
från ett område vilket gör att man efterliknar det naturliga förloppet som fanns 
innan området blev bebyggt. Beroende på markens uppbyggnad så har den olika 
förmågor att infiltrera vatten. Täta jordar har svårt att infiltrera vatten vilken gör 
att man ofta måste förse marken med ytliga magasin eller andra ytor med bättre 
infiltrationsförmåga. I marker med mer genomsläpplighet får man en större 
förmåga att infiltrera vatten. När man pratar om att använda sig av LOD så är det 
viktigt att man inte antar att allt vatten skall omhändertas av en LOD anläggning 
utan att man ofta måste komplettera med ett dagvattensystem. Genom att fördröja 
och leda undan vattnet så underlättar man för övrigt dagvattensystem vilket gör att 
man skapar ett hållbart system i området [12]. 
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2.3.1 Klimat och dagvatten 

 
Under de senaste 15 åren har organisationen Svenskt Vatten arbetat effektivt för 
att höja dagvattenfrågan. Att kunna ställa om dagvattenhanteringen från stora rör 
till att fördröja flödena med så kallad hållbar dagvattenhantering. Allt detta ställer 
ökade krav på dagvattenhantering. Vårt samhälle riskerar att drabbas vid extrema 
naturkatastrofer, både i dagens klimat och i framtidens förändrade klimat. Detta 
leder till att dagens samhälle riskerar att utsättas för översvämningar underifrån 
och uppifrån [13]. 

Underifrån: översvämningar av stigande vattennivåer från hav och sjöar kan leda 
till ett dränkt samhälle.  

Uppifrån: kraftig nederbörd skall ledas ut från samhället. 

För att förhindra att miljön påverkas av dagvattens föroreningar och intensiva 
flöden till känsliga mottagarkällor sätts krav på samhället. Vid nybyggnationer ska 
en säker hantering av dagvatten beaktas och uppnås. Detta leder till att förstärka 
säkerheten mot skador som sker vid översvämningar samt vid utsläpp av 
dagvattenföroreningar. Villkor på detta är att dagvattenfrågan kommer upp tidigt 
redan vid samhällsplaneringsprocessen för att en hållbar hantering ska uppnås. 
Viktigt är att bestämma ett ofarligt höjdläge för byggnader i förhållning till 
kringliggande gator och mark. Genom att flödet av dagvattnet fördröjs så minskar 
man utsläppen till mottagarkällorna. Vid kraftiga skyfall så krävs det att man 
planerar att vissa markytor kommer att bli översvämmade [13]. 

Med tanke på hur samhället ser ut idag så kan det stötas på stora svårigheter, det 
finns vissa problem som kan göra det svårare att kunna nå ett hållbart samhälle. 
Det största problemet som är svårast att lösa är att rusta upp och säkra nuvarande 
bebyggelse och infrastruktur [13]. 
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2.4. Mål och funktionskrav 

För att minska skador på bebyggelse bör exploateringsområden utformas och 
höjdsättas så att bebyggelsen kan hantera kraftig nederbörd med dagens 
väderförhållanden utan skador på bebyggelsen. Till följd av detta skall en 
riskbedömning behöva göras till relation av kraftigt regn. Därmed studeras även 
hur framtidens dagvatten skall hanteras av det växlande klimatet med mer extrema 
regn [14]. 
 
”Vattenmyndigheterna har formulerat åtta utmaningar att arbeta efter: 
1.  Minska övergödningen 
2.  Minska effekter av klimatförändringar 
3.  Skydd av grundvatten 
4.  Balans mellan fiskenäring och hållbara bestånd 
5.  Förhindrar läckage från förorenad mark eller sediment 
6.  Återställa vandringsvägar för fisk m.m. 
7.  Förebygga översvämningar 
8.  Minska utsläpp av giftiga ämnen 
Planeringen av en hållbar dag- och dränvattenhantering måste åtminstone beakta 
punkterna 1, 2, 3, 7 samt 8 i listan på utmaningar” [15]. 
 
Dagvattnets tillfälliga flöden och föroreningar till recipient bör minskas genom att 
utnyttja olika dagvattenhanteringsmetoder. Delningen av dagvatten kan 
kombineras med olika avdelningar så kallade ”öppna system samt rörsystem”. Om 
rörsystem etableras avpassas dessa för regn och återkomsttid. När det förekommer 
extremare nederbörd än vad ledningarna är avpassade för så skall det finnas en 
möjlighet att vattnet rinner ut på en markyta som exempelvis kan vara gator eller 
grönytor. Med detta kan vattnet rinna en längre sträcka i vattentålig markyta och 
inte skada några byggnader eller andra verk. Dagvattnets flöde och föroreningar 
till mottagare bör minskas så långt det är möjligt för att sedan få en möjlighet att 
utnyttja hela kedjan av hantering av dagvatten. Detta kan exempelvis lösas med 
infiltration i mark med biologisk nedbrytning och sedimentering [15]. 
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2.4.1 Systemuppbyggnad och funktionskrav för nya system 
 
Funktionskrav för nya dagvattensystem är: 

●  ”Avvattning av hårdgjorda ytor och andra ytor skall ske så att risken för 
skador på anläggningar och fastigheter minimeras. 
 

● Dagvattnet skall så långt som möjligt fördröjas för att reducera både 
toppflöden och utsläpp av föroreningar. 
 

●  Anläggningar för fördröjning skall planeras in på såväl kvartersmark som 
allmän platsmark när behov finns ur översvämningssynpunkt. 
 

● Dagvattnet skall renas beroende på bedömningar av olika recipienters 
känslighet. 
 

● Extrema skyfall skall kunna hanteras i ytliga system utan att skador uppstår 
på anläggningar och byggnader" [16]. 

 

2.5. Hårdgjorda ytor 

 
Vattnet har ett eget kretslopp anslutet till det bebyggda området. Innan 
exploateringen på området sker så har vattnet ett naturligt kretslopp, mjuka ytor 
har förmåga att infiltrera vattnet samtidigt som en liten del av vattnet rinner vidare. 
När sedan ett område förses med hårdgjorda ytor så ändras balansen i området, Se 
figur 2.1. De största konsekvenserna man kan se av detta är att en höjd ytavrinning 
från området. Infiltrationen i området blir reducerad samtidigt som 
grundvattennivån sänks [17]. 

Figur 2.1  
Till vänster en mjuk yta med naturligt kretslopp. Marken har en god förmåga att 
infiltrera vatten, ytan har en liten avrinning samtidigt som mycket vatten 
avdunstar. Till höger en hårdgjord med låg infiltrationsförmåga, marken har en 
hög avrinning och lite vatten avdunstar. 
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2.6. Dagvattenlösningar 

I ett bebyggt område så ska man sträva efter ambitionen att fördröja 
dagvattenflödet och ha som mål att dag- och dräneringsvatten inte orsakar problem 
eller skador. För att man skall kunna upprätta detta så kan man använda sig av 
några olika dagvattenlösningar som man bör arbeta mot [18]. 
 
 
2.6.1 Lokalt omhändertagande  
Hög höjdsättning för bebyggelse är mycket viktig för att klara av avvattningen vid 
olika regnförhållanden [18]. Se figur 2.2. 
Höjdsättning av byggnad  

Figur 2.2 Höjdsättning 
Figur visar hur huset är höjdsatt i förhållande till väg och dike. Uppdämning av 
dagvatten sker i dike mellan hus och väg.  
 
 
 
2.6.2 Fördröjning nära källan 
Infiltration i genomsläppliga beläggningar och material, [18] Se exempel i figur 
2.3.   
 

 
Figur 2.3 Infiltration i mark 
Dagvatten rinner av hårdgjord yta till mjuk yta. Den mjuka ytan infiltrerar vattnet. 
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2.6.3 Trög Avledning  
Transport av dagvatten i exempelvis svackdiken, kanaler, bäckar och 
avvattningsstråk [18]. Se exempel svackdike figur 2.4 och dagvattenkanal figur 
2.5.   

 
Figur 2.4 Svackdike  
Dagvatten avleds från hårdgjord yta till svackdike med genomtränglig mark. I 
botten på svackdiket ser vi ett makadamfyllt dike med dräneringsrör.  
 

 
Figur 2.5 Dagvattenkanal  
Kanal som visar hur dagvatten leds mellan ett bostads- och grönområde.  
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2.6.4 Samlad fördröjning 
Fördröjd dagvattenavledning i dammar och våtmarksområden.  
Se figur 2.6 dagvattendamm och figur 2.7 för exempel [18]. 
 

 
 
Figur 2.6 Dagvattendamm 
Uppsamling av dagvatten i damm. 

 
 
Figur 2.7, Våtmark 
Dagvatten samlas upp i mark med god infiltrationsförmåga.  
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2.6.5 Dagvattenbrunnar 

 
Dagvattenbrunnars arbete är att samla upp dagvatten från hårdgjorda och mjuka 
ytor. En dagvattensbrunns uppgift kan vara att leda bort vatten från gator, gröna 
ytor, parkeringsplatser, torg och diken [19]. En dagvattenbrunn förses med en 
beteckning av kupolform eller ett galler av järn Se figur 2.8. Skyddet monteras för 
att ingen ska trilla ner i brunnen och för att skydda brunnen mot föremål som kan 
täppa till flödet av dagvatten i brunnen [20]. Föremålen kan vara av tyngre 
material som exempelvis löv eller sand [19]. 
 

 
 
Figur 2.8, (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.(2019). 
Dagvattenbrunn i mjuk yta. 
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2.6.6 Dräneringsbrunnar 

En dräneringsbrunn används för att ta hand om det dagvatten som kommer från 
stuprörsledningar och dräneringsledningar [21]. Brunnen har ofta flera inlopp där 
rör kommer från takets stuprör och andra från dräneringsrören som ligger intill 
byggnaden. Längre ner i brunnen monteras ett utlopp som leder vidare dagvattnet 
till det kommunala ledningsnätet. Se figur 2.9 [22]. En dräneringsbrunn fungerar 
som en samlingsbrunn för stuprör och dränering. En dräneringsbrunn kan även 
fungera som dagvattenbrunn då även den förses med en beteckning av kupol eller 
galler för att kunna avvattna ytor [23]. 

 
Figur 2.9, Dräneringsbrunn 
De tre övre hålen kan anslutas till inkommande ledningar, dränering eller stuprör. 
Den undre håltagningen tömmer brunnen från dagvatten.   
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2.7. Komponenter med underhåll 

Dagvattenanläggningar bör skötas på ett effektivt sätt samt att driftsinstruktioner 
alltid ska tas fram vid varje ny anläggning. Instruktionerna finns för att redogöra 
vilka aktiviteter som krävs som att upprätthålla anläggningens funktion. Allt som 
krävs för att genomföra skötseln behöver också redovisas för att förenkla 
underhållet [24]. 

2.7.1 Gräsytor  

Vid gräsytor som ansluter mot hårdgjorda ytor är det viktigt att höjdsättningen på 
gräset ligger lägre än vid de hårdgjorda ytorna. Detta för att vattnet från de 
hårdgjorda ytorna ska nå den mjuka ytan. När gräset växer så kommer det att 
sträcka sig över den hårdgjorda ytan och gräset begränsar vattentransporten. För 
att underhålla detta måste gräs och jord skäras bort med ett antal års mellanrum 
eller vid behov. Infiltrationsytor som ofta är av gräs kommer med tiden täppas 
igen. Genom en vertikalskärning av gräset så återställer man infiltrationen i 
gräsytan [25]. 

2.7.2 Hårdgjorda ytor  

Genom att sopa gator, parkeringar och gångvägar så kan man minska mängden 
föroreningar dagvatten tar med sig till dagvattensystemen. Man använder då en 
sopmaskin som fångar upp grova sediment som ligger på ytor och en 
vakuummaskin som fångar upp det finare sedimentet. Det grova sedimentet 
innehåller ofta metallföreningar och organiska miljögifter och det finare 
sedimentet består av tungmetaller. Denna metod minskar mängden föroreningar 
som sköljas bort med dagvatten [24]. 
 
2.7.3 Brunnar 

Dagvattenbrunnar ska tömmas regelbundet för att inte föroreningar ska 
transporteras vidare ut ur brunnet till systemets recipient. Brunnar skall tömmas 
från slam och grus regelbundet för att inte in och utlopp skall täppas igen. Galler 
mellan brunn och magasin måste också rensas [25]. Högtrycksspolning: 
Spolningen görs med vatten med ett högt tryck och används för att rengöra 
brunnar. Med högt tryck skickas vatten ut i en spolslang som är försedd med ett 
spolhuvud. Huvudet skickas genom ett rör eller brunn drivandes framåt av trycket 
från vattnet.  

-  Vatten strålande bakåt gör att avlagringarna på rörets väggar lossnar och 
skickas bakåt.  
 

-  Vatten strålande framåt används för att lösa upp stopp i brunnar och rör. 
 
Efter att material frigjorts med högtrycksspolningen så används en slamsug för att 
suga upp materialen Slamsugare används även för att rengöra brunnar. En 
uppsamlingstank sätts i undertryck och en slang monterad till tanken skickas ner i 
brunnen. Sand och andra orenheter sugs upp till tanken och brunnen rengörs. Om 
fast slam eller sand sitter fast kan man använda sig av spolning med vatten för att 
lösgöra materialen [26]. 
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2.7.4 Sandfång 

En brunn konstrueras med ett sandfång som samlar upp föroreningar i botten på 
brunnen. Sandfånget reducerar mängden föroreningar längre ner i 
dagvattensystemet. Vid behov så behövs fånget tömmas för att inte täppa igen 
utloppet i brunnen. Om en dagvattenbrunn är försedd med ett sandfång så fastnar 
partiklar och föroreningar i sandfånget. En dagvattenbrunn är bra på att separera 
stora partiklar från dagvattnet. Hur effektivt en dagvattenbrunn renar ett dagvatten 
försämras av ett högre flöde och lägre partikelstorlekar. För att dagvattenbrunnens 
effektivitet ska bevaras så krävs regelbundet underhåll av sandfånget [27]. 

2.7.5 Filter  

Ett brunnsfilter består av en kassett i plast eller stål omslutandes av ett 
filtermaterial. Filtrets uppgift är att filtrera dagvattnet vid en brunns inlopp eller 
utlopp. Föroreningar binds till filtret och beroende vilket filtertyp som väljs så 
kommer olika material att avskiljas från vattnet. Belastningen på filtret avgör hur 
ofta det bör bytas ut. Perioden på hur ofta bytet bör ske varierar mellan ett till fyra 
byten per år. Se figur 2.10. Under höst och vinter så kommer mängden sediment 
och löv öka i det inkommande dagvattnet. För att underhålla detta så bör området i 
anslutning till brunnen rengöras oftare under just dessa årstider samtidigt som 
tillsynen av brunnen sker mer kontinuerligt [28]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.10, Brunnsfilter 
Underhåll av brunnsfilter.  
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2.7.6 Brunnskorg 

En brunnskorg är en korg som monteras i en dagvattenbrunn. Korgen monteras i 
den övre delen av brunnen och består av en styrplåt och en brunnskorg. Figur 2.11. 
Plåten håller korgen på plats och korgen samlar upp material som trillar in i 
brunnen. Material som grus, löv och flis. Då korgen fylls med material krävs det 
att den töms [29]. 
 

 
 
Figur 2.11, Upphängd styrplåt med tillhörande styrplåt.   
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2.8. Fördröjningsbrunn 

Enligt Figur 2.12. Kupolbrunn i ett dagvattenmagasin. Ett hål i brunnens botten 
reglerar flödet mellan magasin och brunn. Håltagningen har i uppgift att tömma 
magasinet med ett reducerat flöde. Med det reducerade flödet så skapas en 
fördröjning av dagvatten. Magasinet är kopplat till dräneringsrör från 
omkringliggande mark som kommer att bidra till uppfyllnad av dagvatten i 
magasinet. Brunnen har ett sandfång i botten och tömningshålet tömmer brunnen 
mot en gemensam recipient på området [30]. I botten av magasinet kommer 
sediment att lägga sig. 

1. Dagvatten rinner in från omkringliggande mark. Vattnet rinner in i 
bergkrossen och sedimenteras i magasinet. Vattennivån stiger i magasinet 
och håltagningen i brunnens botten kommer att tömma magasinet beroende 
på hur mycket vatten som finns i magasinet och storleken på håltagningen. 
 

2. Vid stora regn så kommer vattennivån att stiga högt i magasinet och vattnet 
når bräddningshålet i brunnen. 
 

3. Vid extrema regndagar så kommer vattennivån i magasinet att nå 
kupolbrunnens täckning. Täckningen kommer att agera bräddning och fylla 
på brunnen med ytterligare vatten. 
 

4. Vid regndagar så kommer markområdet kring magasin och brunn att 
översvämmas. Översvämmat vatten kommer kunna omhändertas av 
magasin och brunn då vattnet rinner undan [30]. 

 

Figur 2.12 Besrkivning av dagvattenbrunn. (Publiceras med tillstånd av Fouad 
Ketari [49]) 
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2.9. Dagvattenmagasin  

Dagvattenmagasin används för att fördröja vattenavrinningen i ett 
dagvattensystem. Framför allt så används magasinen för att reducera maxflödet i 
ett system. Ett dagvattenmagasin dimensioneras så att en viss vattenvolym ska 
kunna hållas kvar i magasinet [31]. Ett makadamfyllt magasin har en 
hålrumsprocent på 25 % [32].  
 
Viktigt att tänka på vid dimensionering av magasin är att kontrollerar vad som 
kommer hända när magasinet blir fullt. Att man analyserar och granskar följderna 
av ett fullt magasin [31].  
 
Olika typer av dagvattenmagasin: 

- Fördröjningsmagasin på hårdgjorda ytor: Försänkningar i hårdgjorda ytor 
som förses med strypta utlopp.  

 
- Öppna fördröjningsmagasin: 

Magasin som placeras i anslutning till områden som vanligen används till andra 
ändamål. Utgörs ofta av slänter tillsammans med en dränerad botten som 
möjliggör att magasinet töms efter nederbörd. Anläggs ofta i parker vid lek och 
spelytor. Om så önskas kan magasinet förses med en djupare del vid dagvattnets 
utlopp vilket gör det möjligt för föroreningar i dagvattnet att sedimentera.  
 

- Underjordiska fördröjningsmagasin:  
Om man inte har plats för ett öppet dagvattenmagasin kan ett underjordiskt 
dagvattenmagasin användas. Magasin utgörs oftast av betongsektioner, betongrör 
eller plastkassetter. För att systemet ska fungera så krävs det att systemet 
underhålls. Detta sker med inspektion och rensning av magasin. I alla 
underjordiska fördröjningsmagasin är detta inte alltid möjligt. För att minska 
sedimentationsrisken i dessa oåtkomliga magasin förser man systemet med ett 
sandfång, alternativt sandfång tillsammans med ett filter som gör att slam och sand 
stannar i fång och filter. Om magasinet skulle fyllas med vatten måste man kunna 
leda bort vattnet utan att det förorsakar skador. Geotextilduk kan användas som 
omslutande filter runt magasinet för att minska sedimentationen från omgivande 
jordmaterial [33]. 
 

- Avsättningsmagasin  
Ett avsättningsmagasin är ett underjordiskt magasin som används till att 
fördröja och att ta bort föroreningar från dagvattnet. Ett avsättningsmagasin 
placeras ofta i anslutning till gator, vägar, bostadsgårdar eller parkeringar. 
Magasinet är lämpligt att använda där det är brist på plats av den 
anledningen att det anläggs under jord. Ofta utgörs magasinet av betong, 
plast eller av makadamfyllning. Reningen av dagvatten sker då man låter 
vattnet gå igenom magasinet för att kunna sedimentera [34]. 
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2.10. Svackdiken  

Svackdiken är grunda och vegetationsklädda diken med svagt lutande sidor som 
öppen på naturmark, i nivå under en körbana eller annan hård yta. Svackdikens 
uppgift är att avleda och fördröja dagvatten, en del av vattnet som hamnar i diket 
trängs in i marken och hjälper med viss rening, på liknande sätt kan gröna ytor 
hjälpa med rening. Svackdiken grundläggs ofta i anslutning till vägar och gator 
och kan sättas ihop med andra dagvattensystem. Se figur 2.13 [35]. 

 

Figur 2.13 
Exempel på svackdiken i gatumiljö. 
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2.11. Ränndalar 

Ränna är en lutande halvrund betongränna, som leder bort vatten som kommer från 
stuprör till dagvattensystem. Se figur 2.14 och 2.15. Rännans uppgift är att skydda 
byggnaden från att vattnet och fukten trängas in i fasaden. Rännorna kan vara av 
betong, stål eller plast. I nuläget användas nästan aldrig rännor för att stuprör är 
ofta ihopkopplade med dagvattensystem [36]. 

 
Figur 2.14,  
Ränndal ut mot mjuk yta. Ytan infiltrerar vattnet.  

 

Figur 2.15,  
Exempel på ränndalar i boendemiljö. 
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2.12. Stuprör och hängränna 

 
Stuprör är ett vertikalt rör som är ihopkopplat med lutande hängrännor längs 
takfoten på byggnaden. Se figur 2.16. Stupröret samt hängränna uppgift är att 
skydda byggnaden från fukt och vattnet som kommer från taket [37]. Genom att 
leda bort allt vatten som kommer från exempelvis snösmältning eller regnvatten 
från taket till dagvattensystemet [38]. Hängrännor och stuprör kan utsättas för både 
frostskador, rötangrepp och igentäppning av löv. Detta underhålls med en årlig 
tillsyn sent på hösten för att minska risken för skador då is och snö ska av från 
taken [39]. 

 
Figur 2.16 
Stuprör och hängränna i anslutning till dagvattensystem.  
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2.13. Dammar 

Dammar i parkområdet. Dammar används för att fördröja och rena dagvattnet.  
Viktigt när man konstruerar dammar är att ta i beaktande att omgivande slänter 
inte gödslas, att man ser till att tillförseln av vatten är god och att 
vattentemperaturen inte blir för hög i dammen. Detta gör man för att 
vattenkvaliteten förblir god och att inte algblomning uppkommer i dammen. 
Omsättningen av vatten i dammen bör vara på 24 timmar för att vattnet ska hållas 
syresatt och vidhålla en god kvalité. För att dammen skall upplevas som attraktiv 
för miljön så är en merit att behålla en permanent vattenspegel i dammen. För att 
uppnå en permanent vattenspegel och skapa en omsättning i dammen så tätas 
väggar och botten med gummiduk och en pump används för att vattnet i dammen 
ska gå runt och syresättas [40]. 
 
Åtgärder för en attraktiv damm 

- Skuggande träd planeras runt dammen för att sänka temperaturen i 
dammen.  

- Fontän för förbättrad syresättning monteras i dammen.  
- För att undvika torka i dammen så ska möjlighet att tillföra grundvatten 

eller kommunalt vatten till dammen.  
(Dammen bör inte vara grundare än 1 meter för att kunna hålla en låg 
temperatur under sommaren) [40]. 
 

Dagvattendammar för samlad fördröjning. I ett dagvattensystem så kan man välja 
att fördröja vattnet längre ner i systemet, ett senare skede. Detta görs så att en 
damm byggs upp med ett strypt flöde. Hur stort flödet ut ur magasinet är beror på 
systemets kapacitet att transportera vatten. Utflödet utgörs av dagvattensystem 
med olika anordningar, bäck eller recipient. Dagvattendammen konstrueras så att 
den har en permanent vattennivå (vattenspegel). Fördröjningen av dagvattnet 
motsvarar volymen över den permanenta nivån och högsta dämningsnivån i 
utflödet från dammen. För att sediment och sand skall kunna samlas upp ur 
dagvattnet så förses inloppet till dammen av ett djupare parti som tillåter 
uppsamling av material. Viktigt att tänka på är att material måste kunna samlas 
upp av underhållsfordon. Ytterligare en metod för att rena vattnet är att man 
planterar in växter som kommer kunna ta hand om föroreningar i dammen [40]. 
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2.14.1 Dimensionering av dagvattensystem 

Vid dimensionering av dagvattensystem så väljs vilken regnåterkomst som blir 
dimensionerande. Vanligen så dimensioneras ett dagvattensystem efter 2, 5, eller 
10 års regn. Därefter så väljer man den varaktighet regnet kommer att ha vanligt 
här är 10, 15, 20 eller 30 minuter, en timme eller ett dygn [41]. Dagvattensystem 
dimensioneras så att översvämningar accepteras. Dock så tar man hänsyn till att 
det inte sker för ofta eller att kostnaderna för en eventuell översvämning inte 
överstiger kostnaderna för ett bättre dagvattensystem [42]. 

2.14.2 Dimensionerande flöden med rationella metoden 

Beräkning av det dimensionerande flödet från ett område.  
 

 
Figur 2.17. (Illustrerad från Svenskt Vatten. Publikation P90. 2004.)  
Samtliga formler redovisas i Mathcad.   

 

Tabell 1. Skapad från (Svenskt Vatten. P104. 2011. Klimatscenarier. Tabell 5.1) 
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För att få rätt svar samt rätt värde av rationella metoden krävs det att man håller 
sig till vissa villkor.   

● Avrinningsområdets areor bör vara i de närmaste rektangulära. Icke 
rektangulära ytor påverkar vattenavrinningen annorlunda.   

● Ytor med samma värde av avrinningskoefficienter ska helst vara utspridda 
i området. 

● Rinntiderna får inte variera för mycket inom områden. 
● Rationella metoden bör endast användas vid mindre områden som är jämnt 

exploaterade, under 20 ha [43].  

2.14.3 Avrinningskoefficient 

Avrinningskoefficient är ett mått på hur mycket av ett område som bidrar till den 
maximala avrinningen. Beroende på markens underlag kan avrinningsområdets 
egenskaper se olika ut. Koefficienten tar hänsyn till exploateringsgrad, hur 
hårdgjord ytan är, markens lutning och regnintensitet. För att beräkna en 
sammanvägd koefficient på ett område med olika materialtyper så använder man 
sig av (Figur 2.18) tillsammans med koefficienter från (Tabell 2) [44].  

Figur 2.18 Beräkning av avrinningskoefficienter. Illustrerad från  
(Svenskt Vatten. Publikation P90. 2004. Avrinningskoefficienter) 

 
 
Tabell 2. Avrinningskoefficienter, Skapad från  
(Svenskt Vatten. Publikation P90. 2004. Avrinningskoefficienter. Tabell 4.8) 
Redovisas i Excel. 
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2.14.4 Regnintensitet 

Är det största nedfallet av nederbörd man kan förvänta sig under en angiven 
tidsperiod [45]. Regnintensiteten är beroende på vart i landet man befinner sig, 
återkomsttider och regnvaraktighet [46]. Se Figur 2.19.  

 

Figur 2.19 Illustrerad från (Svenskt vatten. Publikation P90. 2004. 
Dimensionerande regnintensitet.)  

 
Tabell 3 Skapad från  
(Svenskt vatten. Publikation P90. 2004. Dimensionerande regnintensitet. Tabell 
4.6) redovisas i Excel.  
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2.14.5 Regnvaraktigheter 
Dimensionerande varaktighet av regnet, (min) eller (timmar) Se tabell 4 [46].  

 
Tabell 4 Skapad från (Svenskt vatten. Publikation P90. 2004. Dimensionerande 
regnintensitet. Tabell 4.7) redovisas i Excel.   
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2.14.6 Z-parameter 

Z-parameter är ett varierande värde på regnets intensitet beroende på vart man 
befinner sig i landet [45]. Se figur 2.20, Parameter som tagits fram med hänsyn till 
medelnederbörd under sommarhalvåret [47].   

 
  
Figur 2.20 Varierande Z-värden i Sverige, Intervall 8 – 36. 
(Svenskt Vatten P90.2004. Kapitel 4).  
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2.14.7 Beräkning av utloppsdiameter 

Vid beräkning av utloppsdiameter mellan dagvattenmagasin och dagvattenbrunn 
används ekvation 4. Se figur 2.21. Dimensionering av höjden mellan centrum på 
håltagningen i brunnen upp till högsta vattennivån i magasinen (H) sätts till 70 cm. 
För olika utformning på håltagningar se figur 2.22. 
 
 

 
 
Figur 2.21 Beskrivning av formel, sammanställning skapad och nerskriven i 
Mathcad från (Skanska, Internal Information, LEED-6.1). Se bilaga 3.  

 
Figur 2.22 Olika typer av håltagningar. Tagen från  
(Skanska, Internal Information, LEED-6.1). Se bilaga 3.  
  



Jesper Qvicker & Ali Hassan 

36 
 

2.14.8 Beräkning av erforderlig magasinvolym. 

 
Beräkning av magasinsvolym görs med hjälp av ett Excel-verktyg som skapats av 
Svenskt vatten [48].  Beräkning av hårdgjord areal (Reducerad area, ha,red. 
Area*avrinningskoefficient), uppskattad rinntid till brunnen, tillåten avtappning 
för magasinet, dimensionerande återkomsttid, Z-parameter så beräknas den 
erforderliga magasinvolymen för olika varaktigheter. Se figur 2.23.  
 

 
 
Figur 2.23  
Exempel beräkning ur Excell-verktyg. 

  



Högskolan Dalarna 

37 
 

3. Metod/ Genomförande 

Arbetet startade med uppstartsmöte tillsammans med Fouad Ketari hos Skanskas 
kontor i Borlänge. Fouad arbetar som projektör hos Skanska och har varit med och 
projekterat dagvattensystemet till bostadsområdet i Gunsta. Under mötet pratades 
det igenom hur dagvattensystemet är tänkt att fungera och det preciserades även 
vad undersökning skulle resultera i. Dagvattensystemet behövde en beskrivning 
för hur det omhändertar dagvattnet lokalt, en underhållsplan och ett specifikt 
dimensioneringsförlag på håltagning och dagvattenmagasin. Skanska var även 
intresserade i hur brunn och magasin kunde förbättras med avseende på underhåll. 
För att komma fram till önskat resultat så kom det överens om att teoristudier 
skulle i huvudsak ske med hjälp av Svenskt Vattens publikationer kombinerat med 
Skanskas interna beskrivningar och beräkningsmetoder. Beräkningsmetoderna 
skulle gås igenom tillsammans med Fouad för förtydligande och vägledning. 
Teoristudier skulle genomföras och skulle kompletteras med ett studiebesök vid 
området. Arbetet inleddes med att gå igenom Skanskas underlag för 
examensarbetet [49]. Här skapades en första bild och förståelse av hur man inom 
Skanska arbetar med dagvatten. Under hela arbetet genomfördes handledningar 
med handledare från Högskolan Dalarna och Skanska för vägledning av arbetet.  
 

3.1. Redogörelse för dagvattensystemet 

Det genomfördes en teoristudie för hur man hos Svenskt Vatten rekommenderade 
att omhänderta dagvattnet lokalt. Bakomliggande fakta till olika system och 
komponenter samlades in [53, 54]. Därefter genomfördes ett studiebesök i Gunsta 
där systemet granskades tillsammans med platschef och projektör hos Skanska. 
Genom att jämföra Skanskas underlag för examensarbete, insamlad information 
från Svenskt Vattens publikationer och information från studiebesöket kunde vårt 
resultat sammanställas. 

3.2. Underhållsplan 

Systemet sågs igenom med tillhörande komponenter. Teoristudier om 
underhållsmetoder för systemdelarna genomfördes för olika komponenter och 
tänkbara problem sammanställdes. Teoristudier gjordes baserat på Svenskt Vattens 
publikationer [53, 54] och webbaserad information från leverantörer och 
entreprenörer av dagvattensystem. Att använda sig av leverantörer och 
entreprenörer gjordes för att arbetet skulle vara källkritiskt som styrker 
undersökningens trovärdighet. Efter teoristudier kunde resultatet sammanställas till 
en underhållsplan med tillhörande diskussion. 
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3.3. Dimensioneringsmetoder  

Arbetet inleddes med en genomgång av arbetsgången för dimensionering av 
håltagning och magasin. Genomgången genomfördes över telefon med Fouad 
Ketari och behandlade beräkningsmetoderna ur P90 [50] och P110 [51] [52] 
tillsammans med Skanskas interna underlag för examensarbete [49]. Arbetet 
begränsades till att hantera endast en brunn så en lämplig brunn valdes ut på 
området. En inmätning av det område som lutade mot brunnen gjordes med hjälp 
av Autocad och ett dimensionerande flöde kunde sedan beräknas till brunnen som 
därefter kunde användas till att beräkna håltagning och magasinvolym till brunnen. 
Samtliga beräkningar redovisades och sammanställdes i Mathcad. 
 

3.3.1 Dimensionerande flöde  

För att kunna dimensionera håltagning till dagvattenbrunnen så krävs det att ett 
dimensionerande dagvattenflöde till brunnen beräknas. Det dimensionerade 
dagvattenflödet beräknades med Rationella metoden [50], där följande parametrar 
spelar in. 

- Arean på avrinningsområdet  
- Avrinningsområdets totala avrinningskoefficient.   
- Områdets dimensionerande regnintensitet  
- Klimatfaktor [50]. 
 

3.3.2 Håltagning 

När det dimensionerande dagvattenflödet beräknats så beräknades fyra olika 
förhållanden på håltagningar.   
Håltagning med: 

- Vassa kanter 
- Runda kanter  
- Vassa kanter med rör mot flödesriktningen.  
- Utstickande rör mot inkommande flöde.      
Olika utformning av håltagningen ger olika storlek på utloppsdiametern [49]. 
 

3.3.3 Magasin 

För att beräkna erforderlig magasinvolym så spelade följande parametrar in: 
- Z-parametern 
- Hårdgjord areal 
- Tillåten avtappning från brunnen 
- Regnets återkomsttid [48]. 

Tillåten avtappning är olika beroende på kommuners krav, det sattes till 50 l/s i 
samråd med Skanskas projektör [49]. 
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3.4. Förslag på brunnar 

Det huvudsakliga problemet med dagvattenbrunnen var att håltagningen täpptes 
igen. Detta framgick under studiebesöket och är något som Skanska hoppas finna 
en lösning på i framtiden. En intervju med Fouad gjordes och det framgick 
svårigheter i hur man ska tömma magasinet från föroreningar. En teoristudie 
genomfördes i Svenskt Vattens publikationer [54] tillsammans med webbaserad 
information och olika underhållsmetoder för brunnar och magasin granskades. 
Olika förlag på brunnar och magasin kunde muntligt diskuteras och tre förlag 
kunde sammanställas. Förlagen på brunnar redovisades i Autocad tillsammans 
med våra dimensioneringar. Förslagen redovisades även med förklaringar och 
diskussioner.  
 

● Litteratur som användes i undersökningen 
 

- Som underlag för Skanskas framtagna dagvattensystem användes: 
[49] Undersökning av LOD-anläggning, Examensarbete underlag. F.Ketari. 
(2018)  
 

- Som dimensioneringsunderlag så används:  
[50] Dimensionering av allmänna avloppsledningar, publikation P90. 
Svenskt Vatten AB. Stockholm, 2004. http://www.svensktvatten.se/ 
 
[51] Dimensionering av avloppssystem, publikation P110, del-2. Svenskt 
Vatten AB. Stockholm, 2016. http://www.svensktvatten.se/  
 

- Som underlag för policy och funktionskrav används:  
[52] Avledning av dag- drän, och spillvatten, publikation P110, del 1. 
Svenskt Vatten AB, Stockholm 2016. http://www.svensktvatten.se/   
 

- Som underlag för nederbördsdata så används: 
[53] Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, 
Publikation P104. Svenskt Vatten AB. Stockholm. 2011. 
http://www.svensktvatten.se/     
 

- Som underlag för råd vid planering och utformning används: 
[54] Hållbar dag- och dränvattenhantering. Publikation P105. Svenskt 
vatten AB. Stockholm 2011. http://www.svensktvatten.se/ 

 
 

● Webbaserad Information 
Information som behövs utöver den information vi får av Svenskt Vattens 
handböcker söks upp på internet och inkluderar information från leverantörer 
av dagvattensystem och erfarna entreprenörers hemsidor.  
   
● Handledningar, Ove Sundmark, Högskolan Dalarna. För avstämning och 

vägledning. 
  

● Handledningar, Fouad Ketari, Skanska Väg och Anläggning Mellan 
Sverige. För avstämning och vägledning.  
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● Studiebesök har genomförts i Uppsala, Gunsta 12/4 - 2019 vid Skanskas 
platskontor.  

 
● Följande personer intervjuas: 

Fouad Ketari, projektör vid Skanska. Fouad är ansvarig projektör för 
arbetet och är den som genomfört projekteringen av området i Gunsta och 
valdes därför ut för intervju till vår undersökning. Han bedömdes vara den 
som har mest information om Skanskas dagvattensystem. Intervjun 
genomfördes för att förtydliga hur det undersökta området ser ut i 
verkligheten. Intervjun redovisar för hur funktion och underhåll av 
dagvattensystemet fungerar idag. För frågeställning se bilaga 4.  
 

● Redovisning av formler och beräkningar används programmet Mathcad. 
Uppställningar och beskrivningar redovisas som figurer i rapporten 
tillsammans med dimensioneringsberäkningar 
 

● Sektionsritningar av brunnar och magasin redovisas i Autocad.  
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3.5. Beskrivning av området 

 

 
Figur 3.1. (Ketari. F. Skanska. Examensarbete underlag. LOD-anläggning. (2018) 
Hämtad 2019-04-10). 
 
 
Området som undersöks är beläget i Gunsta, ett område utanför Uppsala, (Se 
bilaga 4). Exploateringsområdet bebyggs med flerfamiljshus med tillhörande 
dagvattensystem. Dagvattensystemet består av lutande grönytor, makadamfyllda 
svackdiken och stenkistor utrustade med fördröjningsbrunnar. Området bestod av 
åker och skogsmark innan exploateringen och har nu bebyggts med ytor i form av 
tak, parkeringar och gräsmattor. För att få ansluta områdets dagvattensystem till 
det kommunala systemet så krävs det att avrinningen efter det exploaterade 
området är lika stort som före exploateringen. För att detta ska vara möjligt så 
krävs det att man klarar av att fördröja dagvattnet i området. Projekteringsenheten 
som planerar arbetet försöker lösa detta efter följande riktlinjer.  
 
→ 1) Vatten från hårdgjorda ytor rinner först till svagt lutande gräsytor. 
 
→ 2) Från gräset samlas vattnet i stenkistor eller svagt lutade makadamdiken med 
dräneringsledning i botten. 
 
→ 3) Dräneringsledningen ansluts till en dimensionerad stenkista som släpper på 
vatten in i en dagvattenbrunn med ett strypt flöde. Därefter skickar brunnen på ett 
begränsat flöde vidare till det kommunala systemet. 
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3.6. Bilder från studiebesöket 

För att tydliggöra hur området ser ut har bilder från området i Gunsta tagits.  
Bilder som tagits under studiebesöket i Gunsta presenteras nedan se Figur 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6 och 3.7.  

Figur 3.2 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.(2019). 
Dagvattenbrunn i stenkista av makadam på grönområde mellan bostäder.  
Mark svagt lutandes mot stenkista.  
 
 
 

 
Figur 3.3 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.(2019). 
Uppbyggnad av stenkista kring brunn.  
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 Figur 3.4 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.(2019)) 
Dagvattenbrunn på grönområde med intilliggande hårdgjord yta.  
 

 
Figur 3.5 (Hassan.A.Högskolan Dalarna.(2019)) Inifrån en dagvattenbrunn 

Figur 3.6, (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.(2019)) 
Bäck med dagvatten från området mot kommunal damm. (Vattenspegel) 
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Figur 3.7 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.(2019)) 
Brunnar uppsatta på området. 
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3.7. Intervju med Fouad Ketari  

 (Frågeställningar, se (bilaga 4).   
I dagsläget finns det inga planerade underhållsåtgärder för dagvattensystemet i 
Gunsta. Det finns möjlighet att spola håltagningen mellan brunn och magasin om 
slamm skulle orsaka ett stopp. I dagsläget finns det ingen möjlighet att slamsuga 
magasinet. Detta för att det saknas metoder för denna åtgärd. Hela anläggningen i 
Gunsta planeras ha en livstid på minst 10 år, åtgärder planeras att vidtas om 
problem skulle uppstå i systemet under brukstiden. Den som ansvarar för systemet 
är den förening som övertar och förvaltar området. Kontroller och 
underhållsåtgärder ansvarar förvaltande förening för. Framtida förväntade problem 
planeras att vara slam i håltagning mellan dagvattenmagasin och dagvattenbrunn.   
 
Under intervjun framkom det att i dagsläget finns det ingen exakt arbetsgång för 
hur håltagningen i dagvattenbrunnen ska utföras. Det finns ingen exakt anvisning 
på hur stor håltagning ska vara mellan magasin och brunn eller var håltagningen 
ska vara. Utförandet ser idag ut så att man borrar flertalet utspridda mindre hål 
mellan brunn och magasin istället för en stor dimensionerad håltagning. Detta 
menas vara en bristfällig lösning då små hål lättare täpps igen av slam.  
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4. Resultat 

4.1. Området med LOD 

Området (Figur 4.1) som bebyggs är ett område beläget i Gunsta i Uppsala 
kommun. Detaljplanen visar 12 byggnadskroppar med sex bostadshus och sex 
stycken förrådsbyggnader. Områdets dagvattensystem ser vi med 
sammankopplade dagvattenledningar tillsammans med stenkistor med tillhörande 
dagvattenbrunnar. Större delen av området är av hårdgjorda ytor i form av 
takbeläggningar och asfaltsplaner. Mjuka ytor ser vi som grönytor mellan 
huskropparna. Området är höjdsatt så att byggnader ligger högt och att vatten 
rinner av hårdgjorda ytor mot mjukgjorda ytor.  
 
Vid det genomförda platsbesöket så kunde en visuell och muntlig presentation av 
området göras. Med hjälp av teoristudier och presentation kunde en redogörelse 
för området redovisas.  
 
I området har man löst dagvattenhanteringen på följande metoder: 
  
→ 1) Svagt lutande parkeringar leder vattnet till grönytor eller makadamdiken. 
- Takavvattning i form av stuprör rinner ut på ränndalar och vidare till grönytor 
mellan huskroppar. 
  
→ 2) Grönytor och diken infiltrerar, sedimenterar och fördröjer dagvattnet.   
  
→ 3) Dräneringsrören i makadamdiken ansluts till stenkistor med tillhörande 
dagvattenbrunnar av kupolbrunn. 
 
- Grönytor lutar mot stenkistor och vattnet rinner direkt in i stenkistan som tillåter 
att vattnet sedimenterar ytterligare. 
  
Vidare transporteras vattnet från stenkistan till brunnen genom en håltagning vid 
stenkistans botten med ett begränsat flöde. Flera stenkistor och magasin placeras ut 
på området tillsammans med tillhörande brunnar. Hur många brunnar som placeras 
ut beror på områdets dimensionerande dagvattenflöde som brunnarna ska 
omhänderta. Genom brunnens tömningshål så skickas vatten vidare till en 
gemensam recipient för området. Recipienten leder sedan vidare vattnet till en 
kommunal damm några hundra meter från området. 
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Figur 4.1 (Ketari. F. Skanska. Examensarbete underlag. LOD-anläggning. (2018))  
Översiktsplan över området i Gunsta, Uppsala.  
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4.2. Underhållsplan: 

För ett fungerande LOD-dagvattensystem så krävs det att systemet får regelbunden 
tillsyn och underhåll. Nedan redovisas kända underhållsbehov. 
 
Gräsytor: 
Regelbunden tillsyn av höjden på gräsytor i anslutning till asfaltsytor. Vid för hög 
nivå på mjuka ytan kommer transporten av vatten från hårdgjorda ytor till mjuka 
ytor att hindras. För att underhålla detta så krävs det att gräs skärs bort och att jord 
grävs bort. Detta sker med några års mellanrum eller vid behov. Vertikalskärning 
av gräsytor bör genomföras med några års mellanrum för att infiltrationsförmågan 
ska bevaras.  
  
Hårdgjorda ytor: 
Avlagringar på asfaltsytor bör avlägsnas för att inte förorena det avrinnande 
dagvattnet. Sopmaskin och vakuummaskin används för att rengöra ytorna. Detta 
ska göras vid behov vid de trafikerade delarna av asfaltsområdet.  
  
Dagvattenledningar:  
Regelbunden kontroll av dagvattenledningarna ska göras för att inte flödet av 
dagvatten ska reduceras. 
Vid behov ska högtrycksspolning användas för att rengöra väggarna i 
rörgångarna. Frigjort material sugs efteråt upp av en slamsug. 
  
Brunn: 
Regelbunden tillsyn görs för att bedöma behovet av underhåll. 
Slam och grus ska avlägsnas från brunnen regelbundet för att inte in och utlopp 
skall täppas igen. Slamsugare används för att tömma brunnen från orenheter. Fast 
slam och sand frigörs med spolning av vatten.    

-  Sandfång: Då fånget är fullt töms det för att kunna fortsätta avlägsna 
föroreningar. 

- Filter: Beroende på hur utsatt brunnen är för föroreningar bör ett 
dagvattenfilter bytas ut mellan en ett till fyra års period. 

- Brunnskorg måste regelbundet kontrolleras och tömmas.  
  
Stuprör:  
Årlig tillsyn sent på hösten för kontroll. 
Underhålls med rengöring av rötangrepp och löv. Vid frostskador ska reparationer 
vidtas. 
  
Dagvattendammar:  
Sedimenterat material ska samlas upp av underhållsfordon vid behov. 
 
 
  



Högskolan Dalarna 

49 
 

4.3. Dimensionering 

4.3.1 Områdets avrinningskoefficient. 

Avrinningskoefficient till området som påverkade den utvalda dagvattenbrunnen 
beräknades till 0,5. Se bilaga 5. 
 

4.3.2 Dimensionerande dagvattenflöde till brunnen. 

Tillsammans med områdets uppmätta areor och de olika marktypernas 
avrinningskoefficienter så beräknades det dimensionerade dagvattenflödet till 
dagvattenbrunnen. Det dimensionerade dagvattenflödet till brunnen blev 4,4 l/s.  
Se bilaga 6.  

4.3.3 Dimensionering av håltagning mellan stenkista och brunn. 

Dimensionerade håltagningar.  
 
Håltagning 1 Sharp Edge: 5,9 cm håltagning 
 
Håltagning 2 Rounded Edge: 4,7 cm håltagning. 
 
Håltagning 3 Sharp Edge/ Short Tube: 5,2 cm håltagning. 
 
Håltagning 4 Plugged Short Tube: 6,5 cm håltagning.  

Figur 4.2 (Ketari. F.Skanska, Internal Information, LEED-6.1(2010). Se bilaga 3.  
Hämtad 2019-05-21) Olika håltagningar. Se bilaga 7.   

4.3.4 Dimensionering stenkista/magasinvolym. 

Erforderlig volym vatten som ska magasineras på området blir 2 m3 vatten.   
Makadam har en hålrumsprocent på 25 % och ger detta en erforderlig volym av 
makadam i området till 8 m3. Se bilaga 8. 
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4.4. Förslag på brunnar 

4.4.1 Förslag 1  

Se förslag i figur 4.3. Dagvattenbrunnen förses med ett brunnsfilter i utloppet och 
konstrueras med ett sandfång i botten på brunnen och skyddsnät vid inlopp. 
Håltagning mellan magasin och brunn dimensioneras till en diameter på 6,5 cm, 
4.4.3. Omkringliggande magasin dimensioneras till 8 m3. 

Figur 4.3, Brunn och magasin med filter vid utlopp.    
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4.4.2 Förslag 2  

Se förslag i figur 4.4. Dagvattenbrunnen förses med en extra håltagning mellan 
magasin och brunn. Placerad mellan nedre håltagning och övre håltagning. 
Konstrueras med ett sandfång i botten av brunnen och med skyddsnät vid 
inloppen. Håltagning mellan magasin och brunn dimensioneras till 6,5 cm i 
diameter. Omkringliggande magasin dimensioneras till 8 m3. 

 
Figur 4.4 Brunn och magasin med tre håltagningar och skyddsnät. 
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4.4.3 Förslag 3  

Se förslag i figur 4.5. Brunnar har försetts med tre håltagningar för intag vad 
dagvatten i brunnen. Rör ansluts till håltagningar som sammankopplas med ett 
spolningsrör. Ett brunnsfilter monteras mot håltagningarna mot magasin och en 
brunnskorg monteras i brunnens topp. Skyddsnät monteras vid intag av dagvatten. 
Rören som monteras till håltagningarna dimensioneras till en dimension på 6,5 cm 
och det omkringliggande magasinet dimensioneras till 8 m3. 
 

Figur 4.5 Brunn och magasin med spolningsrör, filter, håltagningar och skyddsnät.  
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5. Diskussion 
Under de senaste 15 åren har man börjat arbetat för att lyfta upp dagvattenfrågan. 
Ett framtida varmare klimat medför en förväntad ökad nederbörd. Man förväntar 
sig en ökning av korttidsnederbörd och det så kallade 10-årsregnet att öka med 10 
% fram till 2050 och 25 % fram till 2100 [8]. Denna ökning av nederbörd kommer 
att ställa högre krav på hur vi omhändertar dagvatten vid bebyggelse av nya 
bostadsområden. När vi exploaterar nya områden med byggnader, parkeringar, 
gator och andra hårdgjorda ytor så skapar vi en förändring i området. Området som 
ofta består av åker, skogsmark och andra mjuka ytor utsätts för en rubbad balans i 
dess naturliga kretslopp, då avrinningen från området höjs, infiltrationen av vatten 
reduceras och grundvattennivån riskerar att påverkas. Kraven vid uppförandet av 
nya system ställs så att skador på anläggningar och fastigheter skall minimeras, 
dagvattenflöden ska reduceras, plats ska finnas för eventuella översvämningar, 
man ska kunna ta hand om skyfall i ytliga system för att inte det ska skada 
anläggningar och byggnader och vattnet som omhändertas ska renas så väl att det 
godkänns att skickas vidare till recipient och senare vidare till kommunala system. 

5.1. Området med LOD  

Systemet i området använder sig av LOD. Det vill säga att man försöker ta hand 
om dagvatten lokalt i det utsatta området. Att fördröja och rena dagvatten är det 
man arbetar mot vid användandet av systemet. På 1950-talet så använde man sig 
av system då man hade kombinerade ledningar för både spillvatten och dagvatten. 
Nuförtiden så bygger man med separata spill- och dagvattensystem. Detta gör att 
reningsverken blir mindre belastade då endast spillvattnet omhändertas och mindre 
resurser går åt att rena vattnet. Då dagvattnet ofta leds ut i gemensam recipient 
med flera dagvattensystem och vidare till kommunala vattendrag så ställs det krav 
att dagvattnet renas innan det släpps vidare från det bebyggda området. I området i 
Gunsta har man utnyttjat markens infiltration så mycket som möjligt. Tak och 
parkeringars avvattning leds direkt ut i mjuka ytor som har en god förmåga att 
infiltrera vatten. Ofta så bygger man på områden av åker och skogsmark med god 
förmåga att infiltrera vatten. Att kunna använda sig av den befintliga marken på ett 
område är något man borde sträva efter vid nybyggnad. Att kunna bevara skog och 
mark så mycket som möjligt för att skapa grönare samhällen.  
 
Viktigt att tänka på vid användningen av LOD är att höjdsättningen på 
bebyggelsen är tillfredsställt. Hela systemet är uppbyggt så att höjdskillnader ska 
kunna föra vattnet vidare mot en uppsamlingspunkt. Att byggnader, parkeringar 
och grönytor har en sådan höjdsättning att asfalten kan föra vattnet vidare till 
gräsmattorna eller att husgrunden ligger så högt så att vattnet rinner bort från 
huskropparna är helt avgörande för att systemet ska fungera. Det kan tänkas vara 
svårt att hantera denna höjdsättning vid vissa områden och skulle kunna ställa till 
större problem vid en projektering. Därför är viktigt att tidigt planera och välja ett 
område med hänsyn till dess förmåga att kunna hantera dagvattnet lokalt.  
Ett system där man fördröjer dagvattnet i makadamfyllda magasin är något som 
bör användas i flera olika typer av dagvattensystem. Samtidigt som det fördröjer 
avrinningen av vatten så får man även ett tillfälle att låta föroreningar i vattnet 
sedimentera. Dagvattnet renas i magasinet vilket gör att vattnet senare kan skickas 
vidare till en gemensam recipient för flera dagvattensystem.  
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5.2. Dimensionering  

Vid dimensioneringen av systemet så skulle dimensioneringen av håltagningen 
mellan magasin och brunn undersökas samtidigt som magasinvolymen skulle 
beräknas. För att begränsa undersökningen så valde vi en specifik brunn på 
området för dimensionering. Brunnen låg i det nordliga hörnet på området och den 
valdes för det omkringliggande området höll sig närmast till de ställda kravet att 
områdets areor skulle vara i de närmaste rektangulära. Detta för att rationella 
metoden skulle ge ett så korrekt svar som möjligt. Dimensionerande 
dagvattenflödet beräknades till magasinet och brunnen. Med hjälp av det flödet 
kunde en håltagning mellan brunn och magasin dimensioneras. Då vi beräknade 
håltagningar så användes olika konstanter beroende på utloppsformen på 
håltagningen, se figur 2.21.   
 
Den håltagning som hade högst genomflöde var den håltagning som var en enkel 
håltagning i brunnens vägg med rundade kanter. Denna dimension ger den minsta 
storleken på den dimensionerande håltagningen (4,7 cm). Den håltagning som 
hade lägst genomflöde var den håltagning med ett utstickande rör mot 
vattenvolymen. Denna dimension ger den största dimensionerade håltagningen 
(6,5 cm). 
 
Det vi kan konstatera efter detta är att utformningen på håltagningen har en stor 
betydelse för hur stort hålet blir. Hela 1/4 skiljer storleken på de ovan nämnda 
håltagningar. Detta är viktigt att tänka på vid planeringsskedet av dagvattenbrunn 
och magasin. Att val av utformning på håltagningen har stor betydelse för hur stor 
håltagningen blir. Magasinets volym beräknas till 8 m3 och är den volym av 
makadam som behövs på området för att önskad avtappning ska gälla. 8 m3 som 
kan gömmas under jord och staplas på varandra vilket gör magasinet mindre 
platskrävande. 
 
Problem med dimensioneringen av håltagningen kan troligtvis uppstå i framtiden. 
Beräkningsmetoden tar ingen hänsyn till att intilliggande volym utgörs av 
makadam och inte av fylld damm av vatten. Detta bör undersökas till kommande 
dimensioneringar och utvärdera vad detta har för inverkan på håltagningen.   

5.3.  Underhållsplan 

Undersökningen har tagit fram en underhållsplan. Genom intervjuer med Fouad 
Ketari som har varit med och tagit fram systemet så framkom det att i dagsläget så 
saknades det planer för underhåll. I vår undersökning har det visat sig att för en väl 
fungerande LOD-anläggning så krävs det ett regelbundet underhåll. Idag så finns 
det endast möjlighet att spola håltagningar i brunnar om ett stopp skulle uppstå. 
Undersökningen visade att det finns många fler underhållsmetoder som borde 
vidtas i området. Brunnar måste rengöras, gräsytor bör vertikalskäras, regelbunden 
tillsyn av hela området måste genomföras, sandfång måste tömmas och stuprör 
måste underhållas. Den kommunala dagvattendammen i området måste i framtiden 
tömmas från sediment och hårdgjorda ytor bör rengöras. Idag så planeras att 
systemet ska fungera i minst 10 års tid. För att detta ska vara möjligt så krävs det 
att framtagen underhållsplan efterföljs.     
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5.4. Förslag till håltagning 

Under vår undersökning så har det framkommit att underhållet av magasin med 
brunnar är en svårighet och är något man behöver få fram lösningar på. Vi har tagit 
fram tre olika förslag på utformning av brunnar och magasin. Förslagen har utgått 
från utformningen på den befintliga brunnen med magasin från Skanska och har 
försetts med teoretiska förbättringar. Alla förslag har fått den dimensionerade 
håltagningen på 6,5 cm i diameter oavsett om brunnen fått fler håltagningar en ett. 
Om brunnen har fler håltagningar än ett så används de övriga hålen som bräddning 
eller för att förlänga dagvattenbrunnens livstid vid sedimentsansamling i nedre 
delarna. Samtliga magasin får ett dimensionerat magasin på 8 m3. 
 
Förslag 1. 
Sandfånget i botten fångar upp sand, slam och grus och kan rensas och rengöras 
vid underhåll. De föroreningar som inte sedimenteras i sandfånget kommer att 
fångas upp av ett filter vid utloppet.  Filtret renar utgående dagvatten och tillåter 
ett smidigt underhåll då filtret kan bytas ut vid behov. 
 
Förslag 2. 
Brunnen förses med en extra håltagning från dagvattenmagasinet. Undersökningen 
har visat att sediment och orenheter täpper igen håltagningarna mellan magasin 
och brunn. Med ett extra hål så tillåter man att brunnens nedre håltagning täpps 
igen. Vid stopp av det nedre hålet så stiger vattnet ytterligare i brunnen och 
mynnar ut i hålet på mitten av brunnen. Brunnen får dubbelt så lång underhållsfri 
tid och håltagningen behöver inte underhållas förens båda hålen har täppts igen. 
Dock så krävs det fortfarande regelbunden rensning av brunnens sandfång.   
 
Förslag 3. 
En brunnskorg fångar upp föroreningar som ramlar in i brunnen genom 
kupoltäckningen. När korgen blir full av material så krävs det att den töms för att 
inte föroreningar ska ramla ner vidare i brunnen. Ett filter renar inkommande 
vatten från de föroreningar som inte sedimenterats i magasinet. 
 
Under intervjun med Fouad så framkom det att slammet i magasinen ställer till 
problem vid håltagningarna. Slammet i magasinet går inte att sugas ut med 
slamsug så det underhåll som finns är att håltagningarna spolas. Vi har i vårt 
förslag 3 försett håltagningarna i brunnen med rör som leder ut i magasinet. Till 
rören har ett vertikalt spolningsrör anslutits, detta gör att uppsugning av slam tillåts 
i magasinets botten och spolning av håltagningarna förenklas. Ett munstycke med 
spolningsslang kan skickas ner i spolningsröret för att spola eller slamsuga.      
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5.5. Studiens användbarhet 

Denna studie kan användas för att beskriva för andra hur man hos ett större företag 
som Skanska Väg och Anläggning använder sig av LOD-anläggningar. En 
genomgående beskrivning hur ett dagvattensystem kan utformas för att lokalt 
fördröja och rena dagvattnet från ett bostadsområde.   
 
Studien kan användas som en förstudie för framtida arbete eller vid uppförandet av 
en detaljerad underhållsplan med ekonomiska bedömningar och åtgärders 
återkomsttider. Studien kan användas som en förstudie vid utformning och 
förbättringar av dagvattenbrunn och magasin. 

 

5.6. Förslag till fortsatt arbete 

Fortsatt arbete kan vara att undersöka de olika förslagen på brunnar och magasin. 
Hur skulle brunnarna fungera i verkligheten i ett bostadsområde och vad skulle 
kunna förbättras. Undersökningar bör genomföras på området i Gunsta som 
redogjorde för hur viktiga olika underhållsåtgärder är. Vilka åtgärder har störst 
påverkan på systemets funktion. En utvärdering bör genomföras för magasinets 
påverkan på håltagningsberäkningen. Att jämföra hur systemet fungerar vid 
nybyggnation och hur det fungerar om 10 år.  
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6. Slutsatser 

Viktiga slutsatser från detta examensarbete är: 
 

● Att använda sig av LOD ger ett grönare samhälle.  
 

● Vid uppförandet av nya exploateringsområden bör man planera och arbeta 
för att omhänderta dagvatten lokalt.  
 

● Att använda sig av LOD-anläggningar kräver ett välplanerat och genomfört 
underhåll.  
 

● Utformningen av dagvattenbrunn och magasin har stor påverkan på flödet 
genom systemet. Små ändringar kan ge stora följder.  
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7.2. Figurer: 

 
Figur 2.3 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.2019). 
 
Figur 2.4 ((Hassan.A Högskolan Dalarna.2019) 
 
Figur 2.8 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.2019). 
 
Figur 2.12 Ketari.F.Skanska. Underlag till examensarbete. LOD-anläggning.(2018). 
 
Figur 2.17.Illustrerad från Svenskt Vatten. Publikation P90. 2004. Dagvattenflöde. 
 
Figur 2.18 Illustrerad från Svenskt Vatten. Publikation P90. 2004. Avrinningskoefficienter.  
 
Figur 2.19 Illustrerad från Svenskt vatten. Publikation P90. 2004. Dimensionerande regnintensitet. 
Hämtad 2019-05-21 

Figur 2.20 Tagen ur Svenskt Vatten P90.(2004). Kapitel 4. Hämtad 2019-05-21 
 
Figur 2.21 Skapad från Ketari. F.Skanska, Internal Information, LEED-6.1(2010). Se bilaga 3.  
 
Figur 2.22 Tagen från Ketari. F.Skanska, Internal Information, LEED-6.1(2010). Se bilaga 3  
 
Figur 2.23 Exempel beräkning ur Excell-verktyg. Hämtas 2019-05-01 
  
Figur 3.1. Ketari. F. Skanska. Examensarbete underlag. LOD-anläggning. (2018)  
 
Figur 3.2, (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.2019). 
 
Figur 3.3 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.2019). 
 
Figur 3.4 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.2019) 
 
Figur 3.5 (Hassan.A Högskolan Dalarna.2019) 
 
Figur 3.6, (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.2019) 
 
Figur 3.7 (Qvicker.J.Högskolan Dalarna.2019) 
 
Figur 4.1 Ketari.F.Skanska. Underlag till examensarbete. LOD-anläggning.(2018). 
Hämtad 2019-04-11. 
 
Figur 4.2 Ketari. F.Skanska, Internal Information, LEED-6.1.2010. Se bilaga 3.  
Hämtad 2019-05-21 
 
Figur 4.3, Skapad av Hassan.A. i Autocad (2019)  
 
Figur 4.4 Skapad av Hassan.A. i Autocad (2019) 
 
Figur 4.5 Skapad av Hassan.A. i Autocad (2019) 
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Tabell 4.6) Hämtad 2019-05-23. 
 
Tabell 4 Skapad från (Svenskt vatten. Publikation P90. 2004. Dimensionerande regnintensitet. 
Tabell 4.7) Hämtad 2019-05-23. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Gunsta området 

 

  



Jesper Qvicker & Ali Hassan 

64 
 

Bilaga 2: Underlag examensarbete Skanska 
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Bilaga 3: Underlag lathund Skanska LEED 6.1  
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Bilaga 4: Frågeställningar intervju 

Intervju med Fouad Ketari väg- och markprojektering, Skanska Sverige AB  
 

1. Hur ser underhållet ut för befintliga Lod anläggning? 
2. Hur ser framtida underhåll ut för dagvattensystemet i Gunsta? 
3. Hur länge har ni Skanska planerat att systemet ska brukas, innan det ska 

behövas byggs nytt? 
4. Vem har ansvaret för underhållet av brunnen? 
5. Framtida problem med systemet? 
6. Finns det några planer på att ni ska undersöka gamla brunnar? 
7. Under studiebesöket nämnde platschefen att de borrar 6-7 små hål i 

brunnen varför görs det? 
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Bilaga 5: Areor och avrinningskoefficienter 
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Bilga 6: Dimensionerande flödet  

Skapad i Mathcad.  
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Bilga 7: Dimensionering av håltagning mellan stenkista och brunn. 

 
Olika utformning på mynning ger olika dimension på håltagningen.   
Skapad i Mathcad 
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Bilga 8: Dimensionering av magasinvolym. 

 
Beräkning av stenkista/magasinsvolym med en rinntid till brunnen på 10 minuter 
och en avtappning på 50 l/s ha.  
Skapad i Mathcad. 

 

Skapad i EXCEL-verktyg [48] 
 
.  

 


