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Inom Geohydrologiska forskningsgruppen 1976-

-02-01 projektet "Lokalt av 

Projektet ar organisatoriskt i tre jekt: 

llanden i urbana omraden 

Lokalt omhandertagande av hydro iska for-

utsattningar 

Lokalt omhandertagande av dagvatten 

forutsattningar 

geohydrologiska 

Inom projektet beslots att en skr se skul las 

till bland annat landets lanss ser, kommuner och kon

sultbyraer for att soka kartlagga i vilken omfattning an

laggningar for lokalt omhandertagande av dagvatten for nar

varande har utforts eller projekterats 

iggande rapport hanfor sig till delprojektet 

forutsattningar" och utgor en del av den 

rapportering som skall goras till BFR. 

Rapporten behandlar inkommet enkatmaterial med 

"Drift och konstruktion av perkolationsanlaggningar" 

for detta arbete har utgatt dels ovannamnda 

projekt, dels fran VAV:s programstyrelse for driftstudier 

att kunna genomfora denna utredning har synpunkter 

och ritningsmaterial behovts insamlas. Detta har valvil

ligt stallts till forfogande genom framfor allt kon 

byraer och kommuner. 

Utredningen har genomforts av for ingsingenjor Per 

vall, institutionen for Vattenbyggnad, CTH och geolog 

Anders Eriksson, Allmanna Ingenjor , Stockholm. 

Stockholm den 30 januari 

Klas Cederwall 





TERMINOLOGI 

Det ordval som brukas inom ett amnesomrade blir ofta 

speciellt och ger manga ganger upphov till 

och forvaxlingar En oversyn av terminologin inom am

nesomradet "Lokalt omhandertagande av dagvatten" har 

begarts av till detta projekt Detta 

har paborjats genom att civ ing Bo Carlstedt, 

Orrje & Co - Scandiaconsult, gor en inledande samman

stallning. Utan att foregripa detta arbete ges nedan 

en forklaring av speciella termer som anvandes i denna 

rapport .. 

EFFEKTIV POROSITET Den vattenmangd som kan draneras 

ur ett jordmaterial vid fri dranering. 

GEOHYDROLOGI Laran om vattnets upptradande i olika 

geologiska formationer. 

GRUNDVATTEN Vatten som helt fyller halrum i jord och 

berg och vars hydrostatiska tryck ar storre eller lika 

med atmosfarstrycket 

INFILTRATION Vattnets intrangande genom markytan (jord 

och berg). 

INFILTRATIONSANLAGGNING Urschaktning eller brunnskon

struktion for omhandertagande av vatten for perkolation. 

Kan ersattas av uttrycket "Perkolationsanlaggning", se 

nedan. 

OMATTAD ZON Jord el berg mellan grundvattenytan och 

markytan dar vatten ej helt fyl halrummen .. 

PERKOLATION Vattnets langsamt nedatgaende rorelse ge

nom den omattade zonen till grundvattenytan 

PERKOLATIONSMAGASIN Pores llning for omhandertagande 

av vatten. Utformas for att utjamna dagvattenf och 
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mojliggora att vattnet kan perkolera till underliggande 

grundvattenmagasin. 

PERMEABILITET Ett porost materials formaga att slappa 

genom vatten vid vattenmattnad 

UTJAMNINGSMAGASIN Samlandeuttryck for magasin for flo

desutjamning. 

VOLYMMAGASIN Magasin med oppen magasinsvolym (betong

kamrnare etc). 

YTMAGASIN Markytans formaga att magasinera vatten i 

ojamnheter och haligheter. Vattnet kan darifran infilt

rera eller avdunsta. 

RAPPORTENS UPPBYGGNAD 

Rapporten ar uppdelad i tva huvuddelar: 

FO£Sta_d~l~n behandlar utformnings- och skotselfragor 

samt andra vasentliga fragor som ror anlaggande av per

kolationsmagasin. Detta ar en vardering av de uppgifter 

som framkomrnit vid bearbetningen av enkaten. Hanvisningar 

till separata anlaggningar gores i texten, varvid omra

dets nummer med hanvisning till exempelsamlingen i andra 

delen anges inom parentes. 

Redovisningen av tekniska erfarenheter har givits folj

ande uppdelning 

- Atgarder uppstroms magasinet 

Atgarder i magasinet 

- Atgarder nedstroms magasinet 

~n~r~ ~ele~ ar en exempelsamling och be av en samrnan-

stallning av de anlaggningar som erhallits ur enkatsvaren, 

dar varje anlaggning presenteras med ritningar och en 

kortfattad beskrivning 



ENKATENS OMFATTNING 

Enkaten har stallts till samtl 

40-tal kommuner samt 

lans lser, ett 

Med led-

ning av har inkommet material har kontakt tagits med 

konstruktor och agare till varje anlaggning 

for insamling av gjorda Enkaten har be-

gransats till att omfatta perkolationsmagasin for 

vatten. 

Volymmagasin, dvs rena utjamningsmagasin studeras inom 

ett annat VAV-finansierat projekt. 

Uppgifter om ett 40-tal anlaggningar har inkommit An

laggningarnas geografiska spridning framgar av bilaga 

1. En sammanstallning av dessa redovisas i bi 2. 
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1 BAKGRUND 

Genom en allt effektivare paverkan av mark inom 

elseomraden har vattenbalansen starts. Trots att bygg

nader ofta ligger glesare i moderna fororter an i 

stadskarnor har detta astadkornrnits genom bland annat 

djupa ledningsdragningar, tunneldrivning och stora tra-

f . I ett naturligt omrade infiltreras en stor 

del av den er-

halles en fordrojning och en lning mellan avrinning, 

avdunstning och grundvattenbildning Den okade 

goringen har lett till 

avrinning 

- uteblivet vattentillskott till den omattade zonen -

okad torrskorpetillvaxt 

-·uteblivet vattentillskott for grundvattenbildning 

- kostsarnrna konstruktioner for avledning av dagvatten -

stora ledningsdimensioner 

- stotbelastning pa rec 

Dessa problem kan minskas genom att lokalt omhandertaga 

dagvatten pa ett satt som sa bra som moj•ligt overens

starnrner med naturliga forhallanden Anlaggningar dar 

man soker uppfylla dessa krav ar redan byggda eller 

projekterade, men da erfarenheten fran detta omrade 

ar liten och anvisningar for berakningsmetoder och ut

forandeprinciper i detalj annu saknas redovisas har en 

sarnrnanstallning av gjorda samt inciplos-

ningar for perkolationsanlaggningar. 
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2 PERKOLATIONSANLAGGNINGAR 

2. 1 

Genom att redan fran borjan da ett omrade skall plane

ras for bebyggelse, kartlagga avr forloppet ska

pas underlag for i vilken omfattning och pa vilka 

len perkolationsmagasin bor anlaggas I detta skede har 

man storsta mojligheten att planera for att bibehalla 

ett sa naturligt avrinningsforlopp som mojligt. Darvid 

kan bebyggelsen anpassas sa att naturliga instromnings 

och utstromningszoner inom ett omrade sa lite som moj 

ligt paverkas .. 

2.2 Perkolation av ett alternativ 

Enkaten visar pa olika anledningar varfor perkolations

magasin utfores 

- Bibehalla markfuktigheten och undvika torrskorpetill

vaxt i sattningskansliga omraden. Antingen for storre 

eller mindre omraden eller for byggnader. Per-

kolationsanlaggningar som ersattning for palning av 

t ex grundplattor forekornrner. 

Kvittblivning av dagvatten vid anlaggning pa hogper

meabla jordarter dar sattningsrisken ej ar avgorande 

Dimensionerna pa ledningsnatet kan minskas vilket ger 

anlaggningen gynnsam ekonomi 

Dar hojdforhallandena ar ogynnsarnrna for avledning till 

befintligt ledningsnat anlagges ionsmagasin som 

alternativ till pumpning av dagvatten alternativt lang 

ledningsdragning for anslutning dar sjalvfall kan er

hallas .. 

Dar krav stalls pa att recipienten ej chockbelastas. 



ning 

ration. 

2.3 

tillkornmen av trafiksakerhetsskal. 

korbana till makadamfyllda diken for infilt-

For att inte o kring utforda 

ko ar det av vikt att noggrant kart-

lagga de geologiska forhal i omradet, att bestam-

ma grundvattenytans niva samt nivavariationer, bilaga 

3, samt att bestarnrna markens litet. 

Genom att i sattningskansliga omraden men aven i andra 

omraden av rent ekonomiska skal strava att astad

kornrna sagrundaledningsdragningar som mojligt, anpassa-

de till topografi, kan draneringse pa omradet 

minskas. Magasinen bor utforas sa att magasinbotten 

laggs grunt som mojligt samt att dess avstand till 

grundvattenytan blir sa start som mojligt. 
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3 ATGARDER UPPSTROMS MAGASIN 

For att driftstorningar hos perkolationsmagasin skall 

kunna elimineras eller minskas bor atgarder for att for

hindra dessa vidtagas redan uppstroms magasinete Vatten

kvaliteten hos det vatten som leds till perkolationsmaga-

sinet kan variera mycket av vilken av yta 

som avvattnas. Enkatsvaren visar att vatten med varie

rande fororeningsgrad, fran lite fororenat (t ex tak

vatten) till starkt fororenat (t ex trafikytor), infilt

reras Vad galler avledning av vatten med hoga halter av 

losta amnen, sasom metaller etc, bor detta ej for nar

varande ske till perkolationsmagasin i omraden dar pa

verkan pa eventuella grundvattentakter eller potentiella 

grundvattentillgangar qefaras 

Regnvatten kan redan innan det leds in i magasinet genom 

lampliga atgarder erhalla en forbattrad kvalitet Vanligt 

ar att vatten, framfor allt fran takytor och gangvagar, 

leds direkt till magasin. Genom att forse hangrannor eller 

stupror med silar forhindrar man lov, barr och annat grov

re material att ansamlas i inloppet till rnagasin. Vid 

bland annat anlaggningarna i Brattharnrnar (omr 18) och 

Backby (omr 42) har stuproren forsetts med utkastare som 

mynnar over makadamfyllda brunnar, vilka s i forbindelse 

med ett magasin. Da igensattningar harharobserverats kan 

de latt agardas. Infiltration av takvatten och dagvatten 

fran gronomraden innebar som regel inga storre fororenings

risker Vid sur nederbord finns dock risk for hoga metall-

jonhalter fran tak med metal . Dar enbart tak-

material av t ex tegel och papp anvandas metalltak 

malade med lamplig farg. 

Genom att leda vatten tak eller asfaltytor ut pa 

grasytor erhalles en fordrojning, filtrering, ytmagasi

nering och infiltration. Denna metod anvands vid anlagg

ningar i Rotebro (omr 40) och kornrner att provas vid cent-

rala gangstraket kv. Dalen, (omr 33). Om exempel 

vis ej tillrackligt stora grasytor finns tillgangliga 

for omhandertagande av dagvatten kan sistnamnda metod 
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in i en 

jord 

(buskage etc) kan erosionsskador uppsta om ej rannor av 

fast material anlagges pa Vid 

till grasyta rekommenderas en niva 11-

nad rnellan ytorna pa rninst 5 ern, se bi 5 (R s-

son, 1977, "Regnvattenavledning i byggd miljo{' )_ .. 

Avledningtill grasyta, ytrnagasin, kan rnedfora problem 

under byggnadstiden da vatten leds sam under 

denna iod ofta anvands sam upplagsplats eller trans-

portyta. vatten over sa att f , icke 

nedbrytbart mater sorn lerslarn, foljer rned till rnaga-

ar dessutorn for magasinet star 

Genom att pa ett tidigt stadium anlagga s 

rned grastorv kan igensattningsrisken rnotverkas. 
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4 ATGARDER I MAGASIN 

4 .. 1 

Magasinets utformning ar beroende av bland annat exploa

teringsomradets bebyggelsekaraktar, geologi, topografi 

samt permeabiliteten hos jordlagren Att lokalt omhan

dertaga dagvatten kan dels innebara att direkt fran 

den hardgjorda ytan leda vatten till ett magasin var

vid manga sma anlaggningar lokaliseras till exempelvis 

grasytor, parkeringsplatser samt gangstrak, men det kan 

aven betyda, att man till ett centralt belaget storre 

magasin leder vatten fran angransande omraden i dagvat

tenledningar. Det forsta fallet brukas oftast i bostads

och industriomraden. Det senare brukas i bebyggelse av 

centrumkaraktar, men aven dar anlaggningen tillkommer 

i ett aldre omrade, dar man av juridiska skal har svart 

att patvinga enskilda fastighetsagare en anlaggning. Av 

enkaten framgar, att perkolationsmagasin anlagges pa 

alla typer av jordarter fran torrskorpelera till grovt 

grus och aven i utpraglad bergsterrang. Exempel pa det 

senare ar anlaggningarna i Lysekil (omr 21.), E6 mellan 

Frillesas och Fjaras (omr 13) samt i Ronneby (omr 8) .. 

4.2 

Perkolationsanlaggningens utformning beror bland annat 

av malsattningen med anlaggningen Anlaggningar i om

raden med jordlager med hog permeabilitet tillkommer 

for att minska dagvattenflodet ut ur omradet och med 

ekonomiska besparingar pa ledningssidan som foljd, och 

for att bibehalla grundvattennivan i omradet .. Darvid 

tages mindre hansyn till att uppehalla fuktigheten i 

de ovre marklagren. I sattningskansliga omraden dare

mot efterstravas en spridning av vatten i torrskorpan, 

varvid magasinet ges en sa grund placering som mojligt. 

Helst bor magasinsbotten ej ligga under undre gransen 

for torrskorpan .. 



Att sma schaktdjup vid ledning och 

dragning ar av vikt for att bibehalla markfuktighet och 

vattenbalans i ett omrade, men ar aven ekonomiskt gynn

samt ur anlaggningssynpunkt da schaktnings- och 

ningskostnader harigenom kan hallas nere. 

aven losningar med markisoleringsskivor av eel 

kring ledningar och over magasin vara alternativa 

ningar .. 

4 .. 3 

kan 

Magasinsvolymer utfores pa flera olika satt. Vanligt 

ar att utnyttja halrumsvolymer som skapas i fyllningen 

kring rorgravar och kabelgravar samt i barlager men 

aven i fyllning under grundplattor. Genom att utnyttja 

halrumsvolymer, som anda skulle utforas, blir detta an

l~ggningsforfarande relativt billigt .. 

Vanligt ar att anlagga magasin under parkeringsplatser 

samt under gronytor, vilka ar relativt okansliga for 

tillfalliga oversvamningar .. Da ledningsgravar och ror

gravar utnyttjas som magasin utfores aterfyllningen 

med ett lampligt grus- ler krossmaterial. Vid denna 

typ av anlaggning ar det viktigt att ledningarna inom 

magasinet ej lacker eftersom detta skulle medfora att 

a ena sidan en mindre mangd vatten infiltreras, a andra 

sidan att vatten tillfores spillvattenledningen, vatten 

som da avleds och belastar reningsverket. I leromraden 

fororsakar dessutom ett lackage en utdranering av om

radet .. 

Att leda dagvatten in under byggnader eller runt bygg

nadskroppen for att darigenom fukta marklagren under 

grundplattan ar ett satt att soka fohindra sattningar 

orsakade av uttorkning av lerlagren. Denna metod har 

anvants vid industribyggnader. I samtliga fall som en

katen visar pa har metoden ersatt palning av golv inom 

byggnaden Vid Volvos anlaggningar i Vara (omr 22) fol

jes grundvattennivan enligt uppgjort kontrollprogram, 

se bilaga 6 .. 
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Vid magasin lokaliserade till grasytor bar vid dimen-

sioner hansyn tas till att vatten som vid ett 

bordstillfalle fal over grasytan infiltrerar och nar 

magasinet Matningar i Bratthammar visar att dessa vat

tenmangder grasytor paverkar f till magasinet 

under ika 

iod 

ioder men aven vid langvariga 

regn efter 

Vid tva anlaggningar i Skovde (omr 25 och 26) har natur

liga ytvattenmagasin i form av en sjo respektive ett 

karr, med permeabel batten anvants for att ja ach 

minska avrinningen uppstroms liggande bostadsomra-

den Omradena har konventionella avledning och 

har braddningsmojlighet till nedstroms liggande omrade. 

Vid en av anlaggningarna uppstod problem under snosmalt

ningen 77, med att omradet nedstroms magasinet 

blev vattensjukt. Med anledning av detta skall batten 

i magasinet schaktas av, varvid sediment och tatande 

material avlagsnas, vilket vantas ge en forbattrad in

filtrationskapacitet. 

narvarande pagar en utbyggnad av ett radhusomrade 

i Dstra Orminge (omr 34), Nacka. Omradet ligger i kupe

rad skogsterrang och vid planeringen har malsattningen 

varit att i storsta mojliga utstrackning bevara befint

lig terrang och vegetation. Harvid har bebyggelsen kon

centrerats till gardar omgivna av naturmark. For att 

den naturliga vaxtligheten skall kunna overleva forut

satts att vattenbalansen i omradet lite som mojligt 

stars. Som kompensatian for den hardgoring som sker ut-

fores inom omradet dels perko in, dels av-

leds takvatten direkt till naturmark. 

I Harnosand (omr 45) dar perko in 

men ej utforts, har dessa ersatts av att man vid projek-

teringen av omradet i stallet naturliga instrom-

ningszonere I omradet finns tva in av-

gran varandra genom ett avskiljande 

Genom att anpassa hojdsattningen inom pa 



och rorschakter att man ej 

har man sokt iminera risken for en torrskorpetillvaxt. 

Vid Landvetter flygfalt (omr 14) har dagvattenavledningen 

losts genom att ett "underdimensionerat" ledningssystem 

givits braddningsmojlighet till stora ino 

Anlaggningarna ar instrumenterade for en uppfoljning av 

driftsforhallandena och de som ligger 

hittills visar pa att braddningsfrekvensen ar lagre an 

vad som beraknats, troligen beroende pa att lutningarna 

pa avrinningsytorna inom omradet ar mycket sma, varvid 

stora ytmagasiner och fordroj erhal 

12 

Genom detta anlaggningsforfarande kan ledningsdimensionerna 

hallas nere och darmed ocksa kostnaderna 

4 .. 4 

Vilken princip for dagvattenintag till perkolationsmaga

sin som ar mest driftssaker och ekonomisk, den med 

ligt liggande intag eller den mer djupliggande, har ej 

gatt att utlasa av enkaten Det ar att formoda att i om

raden med kall t vinterklimat ett ytligt liggande in tag 

for dagvatten oftare kan utsattas for ig~nfrysning. 

Nagra sadana problem har ej observerats vid anlagg

ningarna i Bratthammar, dar en uppfoljning av 

nens funktion skett under vintern 1976-77, se bilaga 

7a och b. (Ericsson, L, red, 1977, "Lokalt omhanderta

gande av dagvatten") .. 

Ytligt liggande magasinsintag kan mojligen tillforas 

mer fororeningar an djupt liggande, framfor allt da 

grovre material. En igensattning pa ytan observeras 

dock pa ett tidigt stadium och kan dessutom kompense

ras med en overdimensionerad intagsarea som t ex vid 

dikeskonstruktioner i Uddeval Herrestad (omr 20) och 

Goteborg, SJ Containerterminal (omr 16), se bilaga 8. 

Av enkaten framgar att dagvatten leds in i 

magasin pa i princip tva olika satt, medfor skilda 

metoder for omhandertagande av dagvattnets 
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innehall De fororeningar som avskiljes ar su 

de, medan losta kan passera ge-

nom magasins lningen En princ innebar att 

net genomgar viss filtrering eller s genom fiber-

duk vilken ligger magasins lningen, bi 9a och 

b Den andra princ gar ut pa att lata eventuellt 

forekommande filtreras i magasins 

bilaga 10a och be De fasta avskiljas dar-

vid med successivt kornstorlek i magasins l 

ningen Dessutom sker en sedimentation huvudsakl i det 

ovre fyllningsmater Nedbrytningen av organiska foro

reningar kan forvantas vara god speciellt da magasinen mel-

lan regntillfal ar luftade, medan de minerogena, 

finkorniga fororeningarna kvarstar. De senare ar le

des allvarligare ur igensattningssynpunkt 

4 .. 5 

Magasinsfyllningen utgores normalt av krossmaterial eller 

naturgrus med en porvolym pa 20-40%. I magasinens langd

riktning lagges vanligen en fordelningsledning for att 

astadkomma en snabb fordelning av vatten i. magasinet .. 

Som fordelningsledning anvandes infiltrationsror el 

draneringsror av alternativt betong eller 1-

ror lagda med oppna fogar. Da magasinsfyllningen bor ut

goras av grus eller bergkrossmaterial med hog porositet 

finns risk att saval tackmassor som jorden kr maga-

sinet vid vattenmattnad tranger in i magasinsfyl 

med marksattningar och nedsatt magasinsfunktion som foljd. 

For att halla olika jordartsmaterial separerade 

filterkriterierna vara uppfyllda eller fibermattor an-

vandas. Da fibermattor staller sig betydligt ur 

arbetssynpunkt ar denna losning gott som allenaradande 

pa de vid enkaten erhallna typritningarna over olika maga

sin. Fibermattor anvands oftast ovanpa magasinsfyllningen 

och da for att skydda denna fran nedtrangande finjord. Pa 

magasinsvaggar och aven i batten skyddas magasins 1-

ningen i de fall jorden ar flytbenagen eller av 

ensorterad sand eller mo 



4.6 

Magasinets placering staller olika sakerhetskrav pa 

dess funktion. Dessa ar beroende av var i ett omrade 

magasinet ar belaget. magasinet belaget i anslut-

ning till en byggnad 1 ovre vattennivan i magasi-

net sakras sa att skador pa byggnad ej kan uppsta 

daremot magasinet i en gronyta el under 

kan en tillfallig och oversvamning 

anses acceptabel. 

ovre magasinsnivan sakras med nagon form av braddavlopp 

14 

som trader i funktion vid nederbordstillfallen med storre 

nederbordsmangd an vad magasinet dimensionerats for. Bradd

ningen sker antingen till nedstroms belaget ledningsnat 

eller, om ej anslutning till sadant finns, utover omgiv

ande mark eller till nedstroms liggande magasin. 

4.7 

Tomning av magasinen sker med avtappning genom perkola

tion. Vid anlaggningar pa lera med mycke~ lag permeabili

tet har tomningen av magasin sakerstallts genom en lang

sam avtappning exempelvis via perforerade, vertikalt 

staende braddavloppsror, se bilaga 11. Det har dock 

visat sig att kanaler som skapas under byggnadstiden, 

vid schaktning for kabel- och rordragning och som svar

ligen undviks i ett exploateringsomrade, medverkar till 

tomning av magasinen. Detta medverkar da aven till att 

astadkomrna en horisontell spridning av vatten i omradet 

kring ett magasin och kan·darfor knappast anses vara 

negativt. 

4.8 

Igensattningen ar huvudsakligen beroende av 

grad och fororeningsart hos det vatten som mag a-

sinet. De fororeningar som harvid kan ge igensattningpro

blem ar suspenderade Om vattenkvaliteten ar dal anses 
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en filtrering av vattnet som nodvandig. Vid anlaggningen 

i Halmstad (omr 12), dar pafyllningen till rnagasinet sker 

utslutande genom tva infiltrationsbrunnar (0 1000) med 

filterforsedd oppen batten, har en latt applicerbar spann

ring tillverkats for att fixera fiberduken, se bilaga 12. 

Erfarenheten visar att fiberduken maste rninst tre 

ganger om aret. Nagon form av galler sorn le kunna 

samla upp grovre material, t ex lov, skulle troligen leda 

till att fiberduken kunde bytas mera sallan vore 

ocksa att ta frarn anordningar for montering av fiberduk i 

djupa brunnar av klenare dimension. 

Vid anlaggningar som har ett storre tillrinningsomrade 

med uppstroms liggande ledningssystem, t ex Halrnstad 

(ornr :lL), Enskede, kv. Dalen (omr 33), sker normalt viss 

sedimentation i regnvattenbrunnar. Vid manga anlaggningar 

ar infiltrationsbrunnarna forsedda med en slamficka i 

batten. 

Det bor vara speciellt viktigt att regnvattenbrunnar och 

infiltrationsbrunnar slamtommes regelbundet aven om nagra 

driftserfarenheter utover vad som ovan angivits ej redo

visats i enkaten. 

For att utvardera igensattningstiden maste dagvattnets 

fororeningshalt och mangd, dagvattensysternets fororenings-

avskiljning, tillganglig porvolym i magas lning och 

fororeningarnas nedbrytbarhet kunna uppskattas I enkaten 

finns exempel pa berakningar av igensattningstiden for 

perkolationsmagasin gjorda med ledning av utforda utred

ningar over dagvattnets fororeningshalt i olika rniljoer. 

I Akron, Ohio, USA, har man for ett halrurnsrnagasin, ut

format som en fordrojningsanlaggning, med tata bergrans

ningsytor, beraknat igensattningstiden for anlaggningen 

till 25-30 ar. Anlaggningen har varit i drift sedan 1975 

och observationer som gjorts tyder pa en betydligt langre 

igensattningstid, upp till 50-100 ar Detta anses bland 

annat bero pa att magasinet mellan llfallen 

~j ar vattenfyllt, varvid en uttorkning och nedbrytning 



sker av som ansamlats i magasinet, bilaga 13. 

(Eckbo, JK, 1977, "Bruk av fordrojningsvolymer"). 

En metod som ibland satts i samband med dagvattenin-

filtration djupinfiltration. Metoden, for vilken gars 

en enkat motsvarande denna inom BFR-projektet "Kontrolle

rad grundvattenbalans genom djupinfiltration", gar ut pa 

att man i omraden utsatta for sattningar med hjalp av 

brunnar, med perforerad nederdel, neddrivna genom leran 

till ett ho~permeabelt lager narmast berg tillfor vatten 

for att motverka en grundvattensankning. Metoden ler 

stora krav pa vattenkvaliteten och det ar tveksamt om 

den kan utnyttjas i samband med dagvattenavledning. 

4 .. 9 

Att infiltrationen fungerat bra i leromraden (Paus, An

dersson, Carlstedt, R23:1974) beror sannolikt pa att det 

i ett exploateringsomrade skapas kanaler for vatten ge

nom schaktning och aterfyllning men aven pa de goda ma

gasinsmojligheter som finns i de ovre marklagren av olika 

profiler dar i jorden skapas sprickor genom tjalning och 

markprocesser samt kanaler utmed vaxternas rotsystem. Ve

getationsuppsugning och avdunstning i ytlagren paskyndar 

ocksa tomningen av ytligt belagna perkolationsmagasin. 

En risk ar dock att man vid exploatering av ett omrade 

forandrar vattenbalansen och darigenom astadkommer en 

forhojning av eller en sankning av grundvattennivan i 

omradet. Detta orsakas av att naturliga braddpunkter for

andras i samband med schaktnings- och sprangningsforetag. 

16 

Av stor betydelse for perkolationsmagasinens funktion ar 

grundvattenytans lage. Hela den volym som man kan till

godorakna sig som magasin skall ligga ovanfor grundvatten

ytan och helst pa ett betryggande avstand fran denna, 

varvid hansyn maste tas till grundvattenytans variation 

under aret samt kapil i omgivande jordmate-

rial, som kan ha stor betydelse vid vissa jordarter. 
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4 .. 1 0 

Vilken typ av magasin som ar lampligast, eller 

kolationsmagasin ar ej mojligt att utlasa av enkaten .. 

Geologi, terrangforhallanden och exploateringsgrad in

verkar pa val av magasinstyp. I starkt explqaterade om-

raden med sma gronytor kan det vara svart placera 

in ytmagasin, varvid i stallet perkolations~ eller volym

magasin ar lampliga alternativ. 

Fordelen med ytmagasin ar att en relativt storre 

effektiv volym utnyttjas da vatten kan stiga over mark

ytan vid nederbordstillfallen, medan en maga~insfyll

ning endast utgor ca 30% effektiv volym. En annan stor 

fordel ar att vattnet passerar genom en biologiskt ak

tiv.zon, vilket medfor en viss nedbrytning och fastlagg

ning av fororeningar i dagvattnet. Detta kan: ses som en 

forbehandling av vattnet och ett skydd av recipienten, 

grundvattnet. Fororeningsaspekterna kommer att studeras 

inom ett forskningsprojekt vid CTH, "Miljomassiga 

ter pa dagvatten". Nackdelen med ytmagasin ar att in-

f il trationsytan tidvis ar tj alad. Detta ka.n kompenseras 

med att ytan i dess lagpunkt forses med braddavlopp, bi

laga 4, om en tillfallig oversvamning anses medfora nack

delar .. 

En kombination av ytmagasin och perkolationsmagasin kan 

manga ganger vara en fordelaktig losning. Darvid utnytt

jas endera magasinet, beroende pa vilket som ar 

magasin, enbart vid extrema tillfallen, bilaga 14. 



5 ATGARDER NEDSTROMS MAGASIN 

vattnets transport fran perkolationsmagasinet till re

cipienten sker antingen via underliggande jordlager ge

nom perkolation till grundvattenytan el , da magasinet 

anslutet till nedstroms liggande dagvattennat och vid 

nederbordsrika regntillfallen, via braddningsanordning 

genom dagvattenledning till ytvattenrec . Oberoende 

av vilken tomningsprincip som anvandes har vattnet da 

det lamnat magasinet ett fororeningsinhehall. Nagon nar

mare analys av detta finns ej redovisad, men oavsett vil

ken recipienten ar blir fororeningen i vattnet fran maga

sinet densarnrna. Den filtrering som sker da vattnet trans

porteras genom jordlagren ner till grundvattenytan med

verkar till avskiljning, nedbrytning och fastlaggning av 

fororeningar. Vatten som passerar genom ett magasin har 

mindre, suspenderade, fororeningar pa grund av namnda 

processer an vatten som avleds direkt till recipienten 

genom ledningsnat. 

Endast tva uppgifter om anlaggningar som braddat, var

vid begransade oversvarnningar intraffat, .har framkornrnit. 

Nagra olagenheter i form av skador pa mark el byggna-

der har dock uppstatt. 

18 

Endast en uppgift om skada i anslutning till perkolations

magasin har framkornrnit av enkaten. Orsaken till skadan ar 

dock osaker och galler vissa sattningar i korbanan pa en 

vag i Horna i Ahus (omr 7) dar perkolationsmagasin ar an

lagda .. 

Da perkolationsmagasin for dagvatten anlaggs med till

rinning fran korbanor, parkeringsplatser och industriom

raden bor man vara medveten om att fororeningar i form 

av olja m m kan transporteras, med vattnet genom rnagasinet .. 

Finns grundvattentakter eller potentiella grundvattentill

gangar nedstroms perkolationsmagasinet bor grundvatten-

fororeningsrisken beaktas och dagvattnet i det 1 

ar starkt fororenat tas om hand i volyrnrnagasin och dari-

fran avledas till lvattenledning. 
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Braddningsanordningens utformning beror i hand 

av magasinets placering, omradets kanslighet for over

svamningar. Klart ar att de anlaggningar som har 

mojlighet till nedstroms liggande ledningsnat givit som 

foljd att ledningsdimensionen kunnat minskas och dari

genom medfora minskade ledningsko . Som argument 

for att inte utfora braddavlopp till dagvattenledning 

har framforts att man vid braddningsmojl icke er

haller samma mojlighet att automatiskt kontrollera an

laggningens funktion. Vidare kan mattliga lokala 

svamningar under kortare period vara att foredra fram

for en oversvamning av storre omfattning centralt i ett 

omrade. Vid anlaggningar i leromraden utfores ofta bradd

anordning till dagvattenledning pa ett sadant satt att 

aven en langsam magasinstomning efter ett nederbords

tillfalle sakerstalls. Aven vid gynnsamma infiltrations

forhallanden forekommer braddningsanordningar pa magasin 

for att sakerstalla ovre magasinsniva, t ex kv. Dalen, 

Enskede (omr 33), detta med tanke pa de begransade er

farenheter som finns av igensattningstiden for anlagg

ningar av denna typ. 



6 DRIFTSFRAGOR 

6. 1 

For att driften och ge perkolationsanlaggningen 

beraknad livslangd ar det att uppratta spe

c la driftsinstruktioner. 

Det har visat sig att denna sida ibland eftersatts och 

exempel pa att driftspersonal varit helt ovetande om 

att denna typ av anlaggning funnits inom deras 

het .. 

En driftshandledning bor beskriva perkolationsanlagg-

ningens funktion samt skotselinstruktioner magasin, 

men aven beskriva vikten av att de ytor som avvattnas 

till magasinet halles i ett sadant skick att magasinet 

tillfors minsta mojliga mangd fororenande material. 

6 .. 2 

Perkolationsmagasinets livslangd ar till .stor del 

roende av vilka fororeningsmangder som till mag a-

sinet via dagvattnet. Detta visar vikten av en noggrann 

markhallning och skotsel av gronomraden. Lov i kombina

tion med finkornigt material som ansamlas i magasins

intag tatar effektivt och ger upphov till drifts 

ningar .. 

6 .. 3 

Brunnar bor regelbundet slamtornrnas och kontrol 

Hur ofta detta behover ske beror pa vilken typ av yta 

som avvattnas och far faststallas genom uppfoljning i 

samband med att en anlaggning tas i bruk. En rengoring 

och eventuellt utbyte av fiberdukar vid inf 

ytor bor aven utforas med jamna intervaller. 

Vid ytligt liggande intag 

ningar och ansamlingar av lov och dylikt, vi gar att 

20 
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det inte ar av samma vikt att systematiskt kontrollera 

dessa. 

Braddavlopp bor kontrolleras med avseende pa funktion, 

sa att tomning vid behov sakerstalls. 

I sjalva ledningssystemet foreligger normalt ingen 

risk for igensattning. 

6.4 Skotsel av in 

Normalt skall, om skotselfragorna kring magasinet ar 

fyllda, inga speciella atgarder behova vidtagas i maga

sinet. Kontroller med avseende pa avsankningstid kan 

tankas utforas for att ligga till grund for en bedom-

ning om det sker nagra langsiktiga forandringar i maga

sinets perkolationskapacitet. Sadana kontroller bor, om 

de skall utforas, kunna goras med ganska langt tidsmel

lanrum och skall ske under perioder med likartade 

bordsforhallanden for att vara jamforbara. For detta anda

mal fordras enbart att en fri vattenyta kan observeras i 

magasinet, exempelvis i en brunn. 



7 LAGSTIFTNING 

Lagstiftningen kring dagvattenhanteringen berors ej nar

rnare i denna utredning. Lagtexten ar oklar pa detta orn

rade och i vissa fall ej helt entydig vilket kan vara 

ett hinder da det galler att frangakonventionella los

ningar. De lagar sorn behandlar detta ornrade ar vatten

lagen, rniljoskyddslagen, byggnadslagen sarnt va-lagen. 

En narrnare genorngang av lagfragor gars inorn ett pro

jekt vid KTH och kornrner att redovisas inorn rneddelande

serien "Rationella avloppssystern. Infiltration av dag

vatten" (P Stahre, S Torell, 1978, rneddelande nr 5). 

22 
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8 ADMINISTRATIVA ATGARDER 

Genom att redan i planer och proj stadierna 

planera for alternativa losningar som lokal iltra-

tion av dagvatten okar forusattningen for att sa an-

laggningar kan ges gynnsarnrnaste utformning och 

ring. I nuvarande situation kornrner ofta ssa alterna

tiv in i ett sent vid anbudsrakning, 

som ekonomiskt gynnsam alternativ losning. 

Forstudier med avseende pa grund- och markvattenforhall

anden, avrinning samt in- och utstromningszoner, kan med 

fordel inplaneras sa att de kan ligga till grund for 

kornrnande va-utredning. 

Kommunerna kan redan i ett exploateringsavtal och 

kontrakt lagga in villkor for dagvattenmagasinering inom 

enskilda fastigheter och ej som nu iva att dag-

vatten skall avledas 

I forfragningsunderlag for totalentreprenad finns 

narvarande ej medtaget lokal magasinering av dagvatten 

fr&n hardgjorda ytor. Har namns enbart att dagvatten 

skall avledas. 

om perkolationsmagasin skall anlaggas pa enskild fastig

het eller pa kornrnunal mark kan vara en juridisk fraga, 

men bor om mojligt styras av var i ett omrade forutsatt

ningarna for infiltration ar storst. 



9 SLUTSATSER 

Av det underlag som ligger till grund for denna utred

ning framgar att lokalt omhandertagande av dagvatten i 

perkolationsanlaggningar ar en metod som for narvarande 

anvands i en omfattning som ar storre an vad som kunnat 

forvantas. Utredningen utgor en sammanstallning av enkat

svaren och ej projekteringsanvisningar for perkolations

anlaggningar. 

Perkolationsanlaggningar forekommer i starkt varierande 

miljoer och har i de flesta fall tillkommit under den 

senaste 5-arsperioden. Den geografiska spridningen ar 

stor vilket visar att forutsattningar finns att anlagga 

perkolationsmagasin aven i omraden med utpraglat vinter

kl~mat. Anledningen till att perkolationsmagasin anlaggs 

varierar starkt. Framsta orsaken ar dock att soka minska 

ledningsdimensionerna pa dagvattennatet, bibehalla grund

vattennivan och bibehalla fuktigheten i de ovre marklag

ren i en stravan att soka undvika sattningar. 

Alternativet att utfora perkolationsmagasin i dagvatten

natet kommer for narvarande ofta in sent i projekterings

stadiet. Detta medfor att forutsattningarna som 

cering och dimensionering av dessa anlaggningar i manga 

fall ar lasta. 

Det har klart framkommit att magasinering uppdelat pa 

flera mindre magasin ar att foredraga framfor centrala 

storre magasin. I de fall de senare byggs beror det 

bland annat pa juridiska problem da anlaggningen till

kommer i aldre bebyggelse eller bebyggelse av centrum

karaktar. 

Igensattning fororsakad av suspenderat material 

kommer vid magasinsintag men ar av sadan art att den 

oftast latt kan atgardas. Infiltrationsbrunnar med 

oppen botten har da de belastats med mycket fororenat 

vatten, visat sig vara en konstruktion som ar kanslig 

for igensattning. Tecken som pavissigensattning 

24 
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av magasinens iltrat har observerats vid 

anlaggning sam belastats med starkt fororenat vatten. 

Betraffande infiltration av dagvatten fran gatu- och vag

mark kan sagas att fororeningsrisken av grundvattnet bli

vit mer uppmarksammad nar dagvattnet avleds till perkola

tionsmagasin an nar det infiltreras via oppna diken. 

ciell forsiktighet ar dock befogad vid avledning 

hart belastade trafikytor. Lagfragor kring infiltration 

och kvittblivning av dagvatten har ej behandlats i denna 

utredning. Klart ar att en utredning pa detta omrade ar 

onskvard. 

Skotsel och drift av perkolationsanlaggningar foranleder 

ej anmarkningsvart star arbetsinsats. Lamplig information 

om hur anlaggningarna skall skotas saknas dock i manga 

fall. 

Ekonomiskt visar sig perkolationsanlaggningar i kombina

tion med ledningssystem i manga fall vara ett gynnsamt 

alternativ. 

Ekologiskt innebar dessa anlaggningar ett satt att soka 

minska den storning sam astadkommes pa bland annat vat

tenbalansen sam foljd av urbaniseringen. 

Slutligen kan sagas att lokaltomhandertagande av dagvat

ten ar en teknik sam ar allmant tillampbar da god kanne

dom om de aktuella geologiska forhallanden foreligger. In

samlat enkatmaterial visar pa manga intressanta detalj 

losningar vilka i andra delen av denna rapport 

i form av en exempelsamling. Anlaggningarna ar samtl 

av ganska sent ursprung och vissa av de driftsproblem 

sam kan tankas uppsta ar ej mojliga att utlasa forran 

en anlaggning varit i drift nagra ar. Vardefullt vore 

darfor att med ledning av detta enkatmaterial om nagra 

ar pa nytt gora en uppfoljning av dessa anlaggningar 
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Karta over perkoZationsanZaggningarnas geografiska spridning 
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OMRADE 

nr ort 

1 Malmo Landsta,tshuset 

2 Malmo - Varnhems sjukhus 

3 Kristianstad - Ahus 

5 Ahus Lyktan 

6 Kristianstad- ICA-EOL 

7 Kristianstad- Horna Fure 

8 Ronneby 

9 Hassleholm Vankiva 

10 Hassleholm Vittsjo 

11 Ljungby 

12 Halmstad 

13 Frillesas-Fjaras-E6 

14 Landvetter flygplats, 
Goteborg 

15 Molndal - Sisjon 

16 Goteborg - SJ Container
terminal 

17 Goteborg Angereds centrum 

18 Goteborg - Bratthammar 

19 Uddevalla - Helenedal 

20 Uddevalla- Herrestad 

21 Lysekil - Fridhemsberget 

22 Vara - Volvo 

23 Falkoping 

omradets 

storlek 

omrades-

typ 

Bilaga 2 

geologi 

ca 0,45 ha kontorsbygg- moran, lera 
nad 

ca 0,5 ha 

ca 0,8 ha 

ca 0,2 ha 

0,25 ha 

2,0 ha 

12,3 km 

ca 0,1 ha 

1,5 ha 

ca 12 ha 

ca 30 ha 

sjukhusbygg
nad 

smahusomrade 

industribygg
nad 

industribygg
nad 

smahusomrade 

smahusomrade 

smahusomrade 

smahusomrade 

skolbyggnad grusig-moig 
moran 

aldre tva
familjshus 

motorvag 

flygplats 

industri
byggnad 

lastplan 

moig sand 

berg 

berg 

lera 

lera 

centrumbygg- lera 
nad 

smahusomrade lera 

smahusomrade berg 

smahusomrade lera 

smahus/fler- berg 
familjshus 

industri
byggnad 

trafikytor 

sand pa 
lera 

24 Lidkoping - Sodra Margrete- 150 fastig- smahusomrade grovmo pa 
lund, heter lera 



OMRADE 

nr ort 

25 Skovde Ulveket 

26 Skovde Dalderna 

27 Skovde Dunshult 

28 Linkoping Lambohov 

29 Katrineholm - Varmbol 

30 Eskilstuna - Torshalla 

31 Eskilstuna Glomsta 

32 Sodertalje - Sydhamns
terminalen 

33 Stockholm 
kv~ Dalen 

34 Nacka Orminge 

35 Stockholm - Alvik 

36 Bro, Industriomrade 

37 Sollentuna, Tegelhagen 

38 Sigtuna Marsta 

39 Sollentuna Klasro 

40 Botkyrka, Tullingen 

41 Sollentuna Rotebro 

42 Vasteras, Backby 

43 Sala, Dalhemsberget 

44 Gavle Andersberg 

45 Harnosand (ej omradesbe
ivning) 

46 Skelleftea 

omradets 

storlek 

240 fa 
heter 

225 
heter 

smahusomrade 

smahusomrade 

smahusomrade 

nybyggnads
omrade 

moran, lera, 
berg 

industriam- lera, mo, 
rade sand 

192 smahus smahusomrade 

0,15 ha 

24,5 ha 

0,014 ha 

20 lagen
heter 

ca 0,5 ha 

3 ha 

0,1 ha 

400 lagen
heter 

12 ha 

300 
heter 

60 fas 
heter 

trafikyta 

hyreshus 

grovsiltig 
fins and 

grus och 
sand 

smahusomrade berg, moran 

flerfamiljs- berg, moran 
hus 

industriam- lera 
rade 

flerfamiljs- lera och 
hus moran 

sjukhusbygg
nad 

industriom
rade 

parker 
plats 

flerfamiljs
hus 

pa 
sand 

flerfamiljs- , moran 
hus 

smahus lera 

smahus , moran 

, moran 

ljs- , svart-f 
hus mock a 
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bilaga 3 
ARSTIDSVARIATIONER FLERARSVARIATIONER 

Arstidsvariationer och Zangtidsvariationer (enZigt Sveriges GeoZogiska 

Undersokning J. 

7rM~----r------r------r------.------~-----.------~----~ 

Variationer i oZika jordartsmateriaZ. 

ExempeZ pa grundvattenstandsvariationer. 



a. Ytmagasin med avvattning genom kupolbrunn. 

b. Ytmagasin i kombination med perkolationsmagasin. 

Frincip for ytmagasin ( enligt R. Andersson) 

Gvy 

Gv 

4a och b 
30 
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bilaga 5 

RegnvattenavZedning tiZZ ytmagasin fran-asfaZtyta ( enZigt R. Andersson) 
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Grundvattenstandsobservationer vid Volvos anlaggningar i Vara (enligt kon

troZZprogram- Volvo Skovdeverken.) 
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Bratthammar - Driftsobservationer vid perkolationsanlaggningar under vin

terperiod. (enligt Lindvall). 
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Bratthammar - Driftsobservationer vid perkolationsanlaggningar under vin

terperiod. 
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. . .. 
HARDBELAGGNING 
FOR KORFALT 

OVERBYGGNAD 
FOR KORFIL 

DRANERINGSLEDN. 
RAUDRI L ~ 100 

s 

0.85 -1.25 

1 
L 0.60 

Dagvattenavledning till makadamfyllda diken med stor intagsarea (enligt 

Ersson3 Orrje & Co - Scandiaconsult3 Goteborg). 



INFILTRATIONS- OCH RENSBRUNN 
PA MAGASIN 

Fl L TEROUK AV 
SYNTETFI8~ 
TERRAM 1 L.O EL. LIKV 

Fl LTEROU K AV SYffl_EI:_ 
FIBER. TERRAM 11.0 EL.LIKV. 
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Exempel pa filterforsett magasinsintag (enligt Carlstedt B.) 

bilaga 9a 
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l-ter•fCJrsett magasin.s?:n-tag ( entigt Andersson R.) 

bilaga 9b 



bilaga 10a 
38 

TILLOPPSLEDNING QS -500 
ANSLUTES TILL NB REGN-
VATT E NLEDNINGEN 

KRINGFYLLES MED MAKA 
NARMAST KORGEN KROSS 

Exempel pa magasinsintag utan filter.. (Enligt Janson., Pettersson_, Stahre). 
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Exempel pa magasinsintag utan filter. (enligt Eriksson A.). 
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TILL REGNVATTENLEDNING 

1" <f 
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1) BRADDNINGSNIVA 0 I. M UNDER MARKYTA 

ANM HALEN ER BORRNING 

Exempe l anordn-ing for i;omning av peY•ko la-tionsmagasin i omraden med 

mark lager med lag permeabili-tet. ( enlig-t Berggren H.) 
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INFILTRATIONSBRUNN MEO INFILTRATIONSYTA I BOTTEN 

f "" 'fr 

DETALJ 
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Spannring av galvaniserat 
bandjarn 

(II 

~ 
... 

Anordning fcjr fastsattning av fiberduk 1- nedstigningsbrunn( enZigt 

HaZmstads kommun). 

bilaga 12 



Akron_, Ohio_, USA-Fordrojningsmagasin (enligt E'ckbo JK.). 

bilaga 13 
42 
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Ytmagasin: primarmagasin 

Perkolationsmagasin: sekundarmagasin 

Perkolationsmagasin: primarmagasin 

Ytmagasin: sekundarmagasin 

Kombination av ytmagasin och perkolationsmagasin. 

bilaga 14 
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DAGVATTENSYSTEM MED PERKOLATIONSMAGASIN 

LING 

EN EXEMPELSAM-

oenna rapport redovisar i forsta delen en sammanstallning 

av de erfarenheter som framkommit genom inkomna enkatsvar. 

45 

For att komplettera denna redovisning har, i avsnitt, 

en del av ritningsmaterial som erhallits sammanstallts 

i form av separata omradesbeskrivningar. Darvid har inte 

storsta vikten lagts vid att ge kompletta ritningar. I 

let har tyngdpunkten lagts pa beskrivningen av konstruk

tioner som ar speciella for den enskilda anlaggningen. En

katen visar pa manga intressanta konstruktioner vilka ej 

alltid kan ges tillrackligt utrymme da denna del av rapper

ten som i ett sadant fall skulle fa allt for stor omfatt

ning. Ritningarna har dessutom i manga fall mast minskas, 

for att mojliggora denna redovisning. Detta har ibland med

fort att tydligheten blivit eftersatt. 



46 Sektion genom maoasin i anslutning till dagvattenledning 

I -• • • 1 ./ \f¥W•2.20 ~ \ _/ =-- 9 I 
MAKAOAM I!L. I ~ 

SIHOI!liG•U mm -----_..J:1\-v-•-+._...v A 
9 1

1 OVRE } DRANERINOSROR 

.. A \ A "J • · AN.Sl 150 MED 
.s> I 1 ~NDRE MINST !imm HAL EL. 

I v 9 9 
;;: I I . SLITSAR MED AR~:"· 

1 A , A 1 • ~!N 17 crrf/ m ROR 
I ~ I 1 . ' LAOOES I KRINGFYLI.NING 
lv ~-j"~tT.2!i-- :ll All SORTERAO GRUS 4·1! MM 
I A ) I I MED MINSTA t.J()Q(LEK PA 

I l 9 I 10 CM 
I A "' I I 

t·rt 1 
q, 500 \ Magasinssektion 

100 mm 
100 mm 

Malmo, Landstatshuset 

DRANERINGSROR 

~ ":': 0\IRE }#.NSl. 1'50 MED 
/Ill MINST 5 mm HAL EL. 

- 1 UNDRE SL1TSAR MED AREA 
·.;, \ A A ~ MIN 17 cm~m ROR 

\ v v v 1 LAOOES I KRJNGFYLLHIHG 

[ 

I /IN SORTERAO GRUS 4-1 MM 
\A A 1:>. MED MlNSTA TJOCI<I.EK PA 
\ ., ,. ~bd IOCM 

1

t Jr~: 

I samband med utbyggnad av landstadshuset i Malmo 1972-73 

kopplades allt takvatten fran byggnader till tva avlanga 

magasin. Magasinen ligger mellan tradraderna i de tva 

alleer som kantar byggnaderna. Vatten leds till varje 

magasin via en nedstigningsbrunn ut genom en undre for

delningsledning (dran). Magasinet har braddningsmojlighet 

genom en ovre draneringsledning via en vattenlasbrunn med 

anslutning till befintlig avloppsledning. Jordlagren ~ om

radet utgores av rnoranlera med enstaka tunna sandskikt av 

begransad utstrackning. Malsattningen har varit att kom

pensera fpr en i ornradet pagaende grundvattensankning. Enligt 

uppgift var traden i anslutning till rna~asinen sornrnaren 

1976 i battre kondition an ovriga trad i de bada alleerna. 

~r~j~k~o~: Orrje & Co., Scandiakonsult, Stockholm 
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Ornrade 2 

MAGASIN OCH BRUNN 

Halmo Varnhems ukhus 

Vatten fran hela takytan pa vardbyggnaden vid Varnhems sjukhus 

ledes till 7 st perkolationsmagasin. Malsattningen har varit 

att kompensera for den avledning som vid ett konventionellt av

ledningsforfarande skulle ha skett. Jordlager~oljden i omradet 

ar finsand pa moranlera. De flesta magasinen ligger med botten 

i finsanden. Anlaggningen byggdes 1975. 

~r~j~k~o~: Orrje & Co. Scandiaconsult 

49 
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Omrade 3 



I NFILTRATIONSBRUNN 

Kristianstad A.bus 

PERFORERAO BOTTENDEl 

JUTEN MELLANVA(;(, 

omrade 3 
51 

Dagvattenavledningen fran gatuytor bar i ett omrade i A.bus lasts 
genom att dagvattenledningarna i omradet byggts med dranerings
(infiltrations-) ledningar ocb nedstigningsbrunnar rued perforerad 
bottendel. 

Nedstigningsbrunnarna bar dessutom forsetts med en mellanvagg 
varigenom damning av systemet erballes. Som magasin utnyttjas 
ledningarnas ocb brunnarnas kringfyllning. 

Anlaggningen som varit i drift ca 3 ar bar enligt uppgift funge
rat bra. 

~r~j~k~o~: Kristianstads kommun 
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jl 

I 
R = 154.0 m 

Kristianstads kommun~ Ahus. 

NB 2 

Kristianstads kommun~ Ahus. 

Omrade 4 

m 

RB 

Regnvatten fran gator avZeds via rannstens
brunnar tiZZ perkoZationsanZaggning. 

NB 1 NB 1 RB 

MAKADAN 

Princip for perkoZationsanZaggning. 

I ett smahusomrade i Ahus, begransat av Norra Piggegatan och Fadriften, 
avleds dagvatten fran gatuyt2r till perkolationsanlaggningar vilka har 
en tillrinning fran ca 700 m vardera. Anlaggningen ar utformad sa att 
vatten leds via rannstensbrunnar med vattenlas, ett ledningsnat bestaende 
av dubbla draneringsledningar. Nedstigningsbrunnarna har slamfickor och 
den sista brunnen i systemet fungerar som infiltrationsbrunn och har per
forerad bottendel. Anlaggningarna ar ej forsedda med braddavlopp. Totalt 
i omradet finns 11 anlaggningar. 

Kristianstads korrrrnuns gatnkontor. 



Principski 
hkyh sooom2 

As f. yta 9000 m2 

Ahus - Lyktan3 industribyggnad: 

Ahu Lyktan 

Perforerad overde I 
for briiddning 

PVC-d r in 

Regnvatten leds fran tak och asfaltytor till uppsamlingsbrunnar 
. 3 

med ca 3 m volym. Brunnarna ar orienterade till gronytor inom 

omradet. Infiltrationen sker via plastdraneringsror som ansluter 

till brunnarna. 

Braddning av systemet sker vid overbelastning genom en perforerad 

overdel vilken ar uppdragen ca 4 dm over mark. 

Anlaggningen har fungerat bra. Ett nederbordstillfalle da bradd

ningsmojligheten utnyttjats har observerats varvid dock ingen 

olagenhet uppstatt. 

En~r~p~e~or: SlAB, Kristianstad. 

5 
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I NFILT RAT I ON SLEDNI NG 

R 1 = BETON G R 0 R 1 G - r or 
R 3 •PV (I s M s 17 76 

I TILL I<OMHUNAL 
't DAGVATTEN LEDNING 

R4 ::PVC-plast, markavloppsror 

RA1 =Rensanordning 

LAGERBYGGNAO 

RB2=Regnvathnbrunn 400mm,med vattenlh och sandUng, tat 
01 =Draneringsror, plast 
081 =Drin'eringsbrunn med sandf~ng 

Kristianstad - Lagerbyggnad ICA-EOL. 

2 Takyta: 2000 m . 

ASFALTYTA 

Enligt geotekniskt utlatande bor atgarder vidtagas for att bibehalla 

grunqvattenytans nuvarande niva trots extra ytvattenavledning som 

en star byggnad medfor. Omradet har tidigare varit utsatt for en 

grundvattensankning. 

Avledning av vatten fran takytan sker till draneringsledningar vilka 

ligger under byggnaden. Ledningsnatet ar kopplat till kommunal dag-

vattenledning. 

Drifttiden for anlaggningen ar ca 2,5 ar och erfarenheterna fran 

denna period ar att anlaggningen har fungerat bra. 

K-Konsult, Kristianstad. 
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56 Ornrade 7 

/ ' 

MA"-~DAM 45-60 mm 

INFIL TRATIONSBRUNN 

I ett omrade i Horna Fure utfordes ursprungligen ett dagvattensystem 

med infiltration fran varje regnvattenbrunn. I samband med utforande 

av gatubelaggning i omradet har ombyggnad av dagvattensystemet utforts 

och vissa nedstigningsbrunnar givits funktionen av en perkolations

anlaggning. Brunnarna har forsetts med en slamficka och fran brunnen 

ut i kringfyllningen leder sex korta draneringsror. 

Inom omradet bar sattningar i korbanan forekommit. Anlaggningarna 

har varit i drift ca 4 ar. 

~r~j~kto~: Kristianstads kommun 



Omrade 8 
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I Ronneby har projekterats ett smahus - radhusomrade, Hultaomradet. Pa 

grund av att man soker undvika utslapp i Hultagolen planeras perkolations

nalaggningar. Alternativet ar att utfora en 700 m lang ledning, vilket 

beraknats bli betydligt mer kostsamt an att utfora perkolationsanlaggningen 

i omradet 

~r~j~k!or: BPA, Produktion AB, Stockholm 



58 Ornrade 9 

Hassleholm - Vankiva 

I samhallet Vankiva har varje fastighet dagvatteninfiltration. 

Marken i omradet utgores av sand. Anlaggningarna ar utformade 

separat for varje enskild fastighet och ar normalt utforda som 

enkla stenkistor i anslutning till stupror. Vatten fran gatuytor 

avleds till storre magasin. 

Anlaggningarna som i vissa fall varit i drift i mer an 3 ar har 

enligt uppgift fungerat bra. 

Hassleholm - Ornrade 10 

I Vittsjo utfores liknande anlaggningar som de i Vankiva, da 

aldte bebyggelse fortatas. 
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Ljungby EkebackskoZan: 

Hardgjord yta: ca 2500-3000 rn2 

Markforhallanden: Grusig rnoig moran. 

LJUNGBY 

EKEBACK SKOLAN 

K V. TA LTRASTEN 

KV. SARDESARLAN 

BETECKNINGAR 

0 AHSLUTAHDE 

DAGVATTEN l[DHIHG 

11 

7 

Anlaggningen ar utforrnad sorn ett darnt draneringsdike rned fyllning be
staende av singel. Fordelningsledningen i rnagasinet utgores av betong~ 
ror lagda rned oppna fogar. Till magasinet ansluter regnvattensledningar 
fran byggnad och parkeringsyta. 

Perkolationsanlaggningen har tillkomrnit sorn alternativ till en konven~ 
tionell losning, pa grund av att en annan losning rnedfort lang kostsarn 
ledningsdragning alternativt purnpning. 

59 

Perkolationsrnagasinet har placerats (enl.ritning) dar enligt undersokning 
infiltrationsrnojligheten bedornts vara gynnsamrnast. Magasinet kan bradda 
till slant i torntens vastra horn. Magasinsbotten ligger nagot over grund
vattenyta. 

Ingenjorsfirrnan Pers & Co , Ljungby. 
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Halmstad. Perkolationsanlaggning vid Falekens vag. 

Omrade 12 



Halmstad~ Falakens vag - Sektion over perkolationsmagasin. 

Markforhallanden: fyllnadsmassor pa moig sand. 

For att inom ett omrade motverka forekomsten av oversvamningar, 

orsakade av overbelastat avloppsledningsnat, har ett storre per

kolationsmagasin anlagts inom parkmark vid Falkens vag, Halmstad. 

Till magasinet har for narvarande anslutits trafikytor, men pa 

sikt avses aven att ansluta enskilda fastigheter. 

Vatten leds in till tva i serie anslutna infiltrationsbrunnar via 

en slam- och oljeavskiljande brunn. 

Infiltrationsbrunnarna, vilka star pa magasinsfyllningen, har 

oppen batten. Infiltrationsytan ar forsedd med en filterduk for 

att forhindra igensattning av magasinsfyllningen, vilken bestar 

av makadam 12-32 mm. 

Magasinet ar forsett med ett braddavlopp anslutet till nedstroms 

liggande ledningsnat. 

Anlaggningen har varit i drift sedan i mars 1976. 

12 
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Driftserfarenheter visar att fiberduken i infiltrationsbrunnarna satts 

igen av finkornigt material samt lov Dukarna behover bytas minst 3 ggr/ar 

Anlaggningen foljs upp inom ramen for projektet "Lokalt omhandertagande 

av dagvatten". En over denna uppfoljning kornmer att ges ut 

Gatukontoret i Halmstad. 
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Infiltrationsbrunnar utfores utmed motorvagsdelen Frillesas-Fjaras. 
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OETALJ 1 
SI<ALA120 

NORMALSEKTlON FOR MOTORVAG MEO 7M MITTREMSA 

JOROBANK 

."F L 

JOROSKARNING 

1011 

Sektioner samt detaljer over infiltrationsanlaggningar vid motor
vagsstrackan Frillesas-Fjaras. 

aras: 

12,3 km 2 x 13 m bredd 

Utefter motorvagsstrackan mellan Frillesas och Fjaras utfores ca 

50 infiltrationsbrunnar for infiltration av vatten som avleds fran 

korbanorna. 

13 

Vatten leds via makadamfyllda diken till brunnarna vilka star i ur
sprangningar i berg. Berget ar pa sina stallen mycket uppsprucket, vilket 
ger gada infiltrationsmojligheter. Vid langre bergsskarningar har in
filtrationsbrunnarna kombinerats med ledningar for avledning. Brunnarna 
ar forsedda med slamficka och infiltrationskorg enligt figur ovan. An
laggningarna ger mojligheten att utfora grunda skalformade diken och 
har tillkommit av trafiksakerhetsskal. 

Kostnadsmassigt bedoms anlaggningen vara jamforbar med vanliga dikes
konstruktioner. En kontroll av driftsfunktionen kommer att genomforas 
av TBV. 

Pr~j~k!or: Statens 



Ornrade 14 

Skala 1 : 50 000 
0 2 3 5 km 

Goteborg-Landvetter Flygplats Oversiktskarta. 
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ANSLUT[S TILL .NB PA R>r,t, 

VA II UiLf ONINOE. N 

Principskiss av infiltrations
an Uiggning. 

InfiZtrationsbrunn 

s. 

Dagvattensysternet ar utforrnat sorn ett hydrauliskt 

underdirnensionerat ledningsnat dar infiltrations

brunnarna trader i funktion da avrinningsintensiteten 

overstiger 5-10 1/s och ha. Som rnagasin utnyttjas inorn flygplats

ornradet sprangstensfyllda f.d. sjoar, se fig. Magasins-

volymen beraknas rnotsvara dagvattenavrinningen under 

ett par manader. Funktionen av anlaggningarna foljs upp 

inorn ramen for ett BFR-projekt och anlaggningarna finns 

beskrivna i en rapport : " Infi1tration."(Janson,Pettersson, 

Stahre, ~976). 

Pr~j~k!o~: VBB Vattenbyggnadsbyran, Stockholm 
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RIOARROR 
[)RAN ROR 1.'' 
VG+17.67 
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Magasin'<under halva 

B 41 

~ 

4 4 

f 
4 411 

"' 4 

byggnaden) . 
.s~_ijrrnmQ.t magasin 

Kontors- och lagerbyggnad Sisjo industriomrade 

ons industriomrade: 

Omrade 1 5 

~OLV 

4 4 <lo 

4 "' 

2 Fran halva takytan till en kontors- och lagerbyggnad, ca 1000 m totalt, 

avleds regnvatten till brunnar med fordelningsledningar in under bygg

nadens golvplatta. Brunnarna har braddningsmojlighet till regnvatten

ledning, vilket sakerstaller att inga olagenheter med fukt uppstar i 

grundplattan. Byggnaden ar grundlagd pa lera och plattan ar ej palad. 

Anlaggningen har foreslagits i geoteknisk utredning, som gjorts for 

omradet. 

Va: Bengt Dahlgren AB 

Geoteknik: Ingenjorsfirman B. Alte. 

"' 
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DETAU A 

(grundvattenytans Hige: ca +Bm.) 

RALJ!)RIL ~ 15{) 

B 

HARooELAGGNING 
FOR KORFALT 

.. 12.00 

+ 11.00 

... 10.00 

.. 9.00 

SPAROVER-
• BYGGNAO 

0.115 -1.2'.) 

Dagvattenavledningen fran en asfaltplan pa ca 1,5 ha sker till perkola

tionsmagasin via infiltrationsbrunnar och ledningar. Magasinen har ej 

braddningsmojlighet till den dagvattenledning sam skar genom omradet. Langs 

angransande sparomrade loper ett makadamfyllt dike till vilket vatten fran 

en del av planen leds. En fordelningsledning ar placerad i dikets batten. 

Anlaggningarna har tillkommit for att soka motverka sattningar inom sparom

rade vilket beraknas medfora farre sparjusteringstillfallen. Anlaggningarna 

medfor att inga anslutningskostnader for dagvattenavledningerhalles. Om

radet ar under byggnad. 
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PERFOJH.RADE PLASJROR 
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~-------------------~~~-----------------------------------------------

Goteborg, Angereds centrum. 

En centrumbyggnad ar till ca. tva tredjedelar anlagd pa 

berg och resten pa lera. Den delen av byggnaden som an

lagts pa lera bar av geotekniska skal forsetts med per

kolationsmagasin under grundplattan. Omradet ar sedan 

ca 10 ar tillbaka dranerat underifran pa grund av en 

tunneldragning genom underliggande berg. 

Via brunnar leds vatten till makadamskikt under grund

plattan. I forsta hand regnvatten men vid lag niva 
i brunnarna gar larm till en overvakningscentral varvid 

pafyllning av magasinen skall ske med stadsvatten. 

Brunnarna ar aven forsedda med braddavlopp vilket Saker

staller att for hog vattenniva ej erhalles. 

Va: Wikstroms 

Geoteknik: Ingenjorsfirman Bo Alte. 
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Princip for dagvattensystem 
i Bratthammar. 

~ Hus 

~ Hagasin 

--- Oagvathnledning 

Goteborg-Bratthammar. Radhusomrade. 
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1/2 BETONGR~R ·. 
II 

Perkolationsmagasin-sektion. 
( avvattningsyta :, tak) 

Omrade 18 

Perkolationsmagasin - (under parkeringplats). 

Goteborg~Bratthammar. 



Bratthammar 

Omrade 18 

71 

Ett radhusomrade om ca 300 fastigheter har en area pa 14 ha. 

Omradet ar mycket flackt med nagra hogre partier i nordostra 

delen och utgores av gammal sjobotten (lera). Dagvatten

avledningen har lasts genom att hardgjorda ytor anslutits direkt 

till perkolationsmagasin bestaende av antingen langsmala maka

damfyllningar belagna pa omse sidor om huskropparna eller av 

storre makadamfyllningar placerade under parkeringsytorna. 

Hagasinen tillfores vatten via ytligt liggande intag over vilka 

mynnar stuprorsutkastare alternativt fran parkeringsytorna via 

grasarmeringsplattor. Braddning fran magasinen till omradets 

interna dagvattennat sker via vertikalt staende braddror, vilka 

aven forsetts med 3 avtappningshal for att sakerstalla tomningen 

av magasinet (beraknad till 4 dygn). Anlaggningarna som varit i 

drift sedan 1976 foljs upp inom ramen for projektet "Lokalt 

omhandertagande av dagvatten". 
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Uddevalla - Helenedal. Perkolationsanlaggningar. 

Ornrade 19 

I ett smahusomrade belaget i utpraglad bergsterrang har projekterats men 
ej utforts ett dagvattennat forsett med perkolationsmagasin som alternativ 
till konventionellt system. 
Magasinen bestar av ursprangningar i berg dar infiltration genom sprick
system i berget avses. Braddning av magasinen sker via en betongskarm. 
Systemet har i omradets lagpunkter braddningsmojlighet till konventionellt 
utfort ledningsnat. 

Svenska Riksbyggen, Goteborg. 



Herrestad - del av 

va-nat. 

Uddevalla_, Herrestad. 

PLAN 7 
SI<ALAUOO 
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SEKTION A-A 

INFllTRATIONSPLAN 
PRINCIPUJSNING 

BRliDDAVLOPI'SBRUHH AVGAR 
V10 HUSEN 47, 50·54,67, &9, 70· 
SE AVEN RORNATSPlAN 

BRUHN 
SE DETALJ 8 

~KADAM 12·10_ 

\ .Jfl BTG- ROR l/1 _300 __ 

DETALJ 8 

BETACKNING RSK 70150!!0 
r-ALT. RSK 7015159 

/ Q 

U..:....!...:C..:..:'-L;'-"!...'-.J....:..:JU .... 

-4 ""'-, ,4"' "" 

Uddevalla-HerrestaJ. Perkolationsmagasin. 

Omrade 20 

It/// ///21-M agas in 

SEKTION 8-B 

r 
~ 

1 

BRADDNINGS BRUNN 

Till REGHVATTENLEDHIHO 

1) BRADDNIHGSHIVA 0.5 M UNDER MARKVTA 

Detaljutforande. 



z 
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w 
IJl 

1 INFILTRATION 

SETECKNINGAR 

G)- MAKADAM 15 12-20 

®- MAKADAM 15 20·3S 

0- MTRL. GRP JA 

DRAtJERING 
UTGAR VID 

®- DRAN. LEON lNG PVC 110/92 II DRiiNERINGSGRUS) 

® lnfiltrationsledning 

Uddevalla-Herrestad. 

Avledning till makadamfyllda diken. 

Markforhallande: lera med en torrskorpa pa ca 1 m. 

Omradet lutar relativt mycket (mot soder), area: ca 30 ha. 

Omrade 20 
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Herrestad ar ett nyuppfort smahusomrade i vilket spridda 

perkolationsmagasin utforts som makadamfyllda urschaktningar 

i leran, med braddningsmojlighet till nedstroms liggande led

ningssystem. Magasinen ar orienterade till huskroppar och 

ledningsgravar samt langs gangstrak inom omradet. De senare 

har utformats som makadamfyllda diken placerade mellan 

gangbanor och grasytor. 

~r~j~k~o~: Svenska Riksbyggen, Goteborg 
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IN 1 

BETACKHING E_~_RS~_l!!L 

PIHHLAs ENL SREI: S Jijl.NQARORlTH 52 -II- !ill 

MEO UllOANTAG AV OVANSTAENOE UTFORES 
BRUNNEN ENL. SRB:S STANOARORITN 52-6-526 

UNDEROEL AV SPRANGSTEN KAN UTBVU.S 
MOT ORANERINGSLEOH (ENL INFILTRATIONS
BRUNNEN) OCH VICE VERSA. SE RORNAT'3-
PLANER. 

LysekiZ - Fridhemsherget. InfiZtrationsbrunnar. 

Ett omrade bestaende av flerfamiljshus och radhus 

ar belaget pa en plata i utpraglad bergs-

Omrade 21 

77 

terrang. Dagvattenavledningen i omradet har givits 

en utformning dar en kombination av konventionell 

avledning och infiltration har utnyttjats. Magasinen 

utgores av naturliga svackor i terrangen och in

filtrationen antages ske i spricksystem i berget. 

Vatten ledes aven till infiltrationsbrunnar belagna 

i slanterna i utkanten av omradet. Flera icke samman-

kopplade ledningssystem har skapat korta lednings

dragningar i ornradet, vilket aven lett till att lednings

dirnensionerna har kunnat hallas nere. Anlaggningen har 

enligt uppgift fungerat bra. Bakgrunden till att anlagg

ningen byggts ar att om ledningsnatet utforrnats pa vanligt 

satt hade den befintliga kornmunala kulverten ej klarat 

belastningen fran ornradet. 

~r~j~k!o~: Svenska Riksbyggen, Goteborg. 
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PerkoZationsmagasinens pZacering. 

INFIL TRATIONSLEDNING 

Vara Industribyggnad Volvo. 

Omrade 22 

s:'N..\11.1;'!: 

-~ 



Vara Volvo: 

Takyta: 13400 m2 

Markforhallanden: under matjorden 3-6 m tjockt lager 

ensorterad sand, darunder lera 14-30 m. 

Vid Volvos anlaggningar i Vara har perkolationsanlaggningar 

utforts pa dagvattennatet sedan det beskrivits som lampligt 

i det geotekniska utlatandet. Metoden ersatter en palning 

av golvet i byggnaden. 

22 

79 

Perkolationsgravarna ar delade i ett undre magasin med in

filtrationsledningen och ett ovre magasin som via braddavlopp 

ar forbundet med infiltrationsledningen (undre och ovre 

primarmagasin). 

Regnvattnet ledes via stuprorsledningar till det undre primar

magasinet. Under normala regn infiltreras detta direkt ut i 

det omkringliggande ursprungsmaterialet (sekundarrnagasin). 

Vid mer intensiva regn ar undre primarrnagasinets kapacitet 

otillracklig vilket medfor att braddning sker via braddavlopps

brunnar till det ovre primarrnagasinet. 

For att forhindra igenslamning av primarrnagasinen har dessa 

avskiljts fran sekundarrnagasinet medelst ett syntetfiberfilter. 

Anlaggningen har varit i drift under 1,5 ar och foljs upp av 

Volvo genom grundvattenobservationer enligt ett kontroll

program (se del I bil.6). 

~r~j~k!o~: Va: Nyde Konsulter AB, Goteborg 

Geoteknik: Ingenjorsfirman B. Alte 
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Falkoping 

Inorn Falkoping centralort har utforts vissa rnindre forsok 

rned infiltration av dagvatten. Darvid har avrinningen fran 

trafikytor skett till rannstensbrunnar (ej anslutna till dag

vattenledning) for direkt infiltration. Det har dock visat 

sig att efter tre till fyra ar har funktionen hos brunnarna 

upphort och ledningar har fatt byggas ut. 

R_r~j~k.!_oE_: Falkopings kornrnun 
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PLAN 

BTG. PLATTOR OPPEN MATJORD 

SEKTION A- A SEKTION 8-8 

8 .., 

SEKTION C-C 

INFILTRATIONSLEDN 92 I! 

Lidkoping~ Sodra Margretelund 



REGNVATTEN BRUNN f/ 400 

RS K 103 54 13 

.t'> 6-
t:::. b 

,/:!>. .... C> 

NINGSBRUNN 

BETACKN. RSK 703 2113 
ALT. BE TONG LOCK .. 

j 
..CI 

J 
I 
t..11!f1Lri~ATIONSLEON 92/00 1 UNDERDEL 

.· ·....._· A]p. .,UJ!.. 

MAKADAM 

Fl 

MAKADAM PERFORERAD UNDERDEL !1 900 

I ORAN. GRUS ALT FILTER KROK ~R DRAJi JO 0 

_ TERRAM 140 I 

I TRYC K FORDE LN .. INGS_ RAM 
VIO BRUNN I_ KOR_B_A~ _YT A_ 

DDN INGSBRUNN 

BETACKN. RSK 701 51 59 
ALT. BETONGLOCK"'J 

MAKADAM 

KRINGFVLLNIN 
BEF. MTRL. 

AVLOPPSLEON 

- Sodra 

I sodra Margretelund har byggts ca 150 enfamiljshus. Jord

lagerfoljden i omradet ar grovmo (ca 3 m) pa lera. Grund

vattenytan ligger pa ungefar 1,5 m fran mark. 

I omradet sker dagvattenavledningen i ett system med 

perkolationsmagasin. Magasinen har braddningsmojlighet 

till nedstroms liggande ledningssystem eller till lagre 

belaget magasin. 

Dagvattenledningen har beraknats for bade traditionellt system 

och system med perkolationsmagasin. Dimensionen pa ledningen 

utifran omradet har som exempel kunnat minskas fran 0 600 mm 

till 0 200 mm. 

Pr~j~k~o~: Svenska Riksbyggen, Goteborg 
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Infiltrationsdamm 
tor dagvatten 

Plan 6ver Ulveket 

Skovde, Ulveket: 

/ 

Ornrade 25 

Omradet bestar av ca 240 lagenheter fordelat rnellan fri

li"ggande villor, radhus sarnt kedjehus. Konventionella dag

vattenledningar inorn ornradet avleder vatten till en for orn

radet naturlig rnarksvacka, ca 3 rn djup, for infiltration 

istallet for direkt avledning till angransande sjo rned bad

plats; Volymen har beraknats for att klara 60 rnrn nederbord 

rnornentant. 

Anlaggningen har varit i drift ca 2,5 ar utan anrnarkning. 

I sarnband rned snosrnaltningen, sorn var ovanligt riklig under 

varen 1977, svarnrnade dock rnagasinet over. Med anledning av 

detta kornrner befintlig grasyta sarnt underliggande rnatjords

lager (ca 1,0 rn) att avlagsnas for att hoja infiltrations

forrnagan. 



Skovde - Dalderna: 

Omrade 26 

85 

Omr~det Dalderna best~r av 225 villor, rad- och kedjehus. 

P~ liknande satt som i omr~det Ulveket, Skovde, avleds fr~n 

omr~det vatten i konventionella ledningar till ett i omr~det 

naturligt karromrade, varigenom en viss magasinering och for

drojning erh~lles. Avledningen fr~n karret sker genom en 

kulvert ut ifr~n omr~det. 
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Principskiss for infiZtrationsanZaggning 

Skovde - DunshuZt 

Omrade 27 

I Dunshult, Stopen, (norr om Skovde) har projekterats en 

anlaggning. Dagvatten samlas upp i ett konventionellt led

ningsnat rned reducerad dimension. Dar det bedoms lampligt 

att vatten infiltreras ledes vatten fran nedstigningsbrunnar 

via en ledning pa lagre niva an huvudledningen genom en makadam

fyllnad. Infiltrationsledningen lagges rned oppna fogar och for

ses med grenror ca 3-4 stycken. Ledningen avslutas med brunn 

med slamficka. 

Inom omradet planeras ca 10 anlaggningar. 



Linkoping3 Lambohov 

omrade 28 
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Linkoping, Lambohov 

I en utredning rorande dagvattenavledning fran ett planerat nybyggnads

omrade, Lamboho~ har alternativet med perkolationsanlaggningar undersokts. 

Geologiskt ar omradet uppbyggt av en starkt kuperad berggrund overlagrad 

av moran och sediment. Berg i dagen forekommer i flera hojdpunkter. 

Inom sankor overlagras moranen av delvis maktiga sediment av huvudsakligen 

lera. Torrskorpans tjocklek ar ca 2 m. 

I utredningen foreslas alternativet att perkolationsmagasin utfores antingen 

genom att enbart for detta andamal schakter (separata magasin) utfores eller 

att halrum i fyllningar utnyttjas, vilka anda skall utforas t ex sprang

stensfyllningar i ledningsgravar for vagar och planer. Valet av magasins

typ ar beroende av de forutsattningar som finns pa platsen. 

Utredningen innehaller en kostnadskalkyl for dagvattenavledning fran om

radet dels for konventionellt avledningssystem, dels for anlaggningar med 

perkolationsmagasin. Genom anlaggning av perkolationsmagasin beraknas kost

naderna for dagvattensystemets huvudledningar bli mindre genom att lednings

dimensionerna kan minskas, medan kostnaderna blir storre inom fastigheter 

dar perkolationsanlaggninar utfores. Totalkostnaden beraknas bli lagre vid 

avledningssystem med perkolation. 

fr~j~k!o~: Ingenjorsfirman Orrje & Co AB, Linkoping 



Varmbol 

Ornrade 29 
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Vatten fran takytor, 19 smahus, leds till perkolationsmagasin i mark. 

Marken utgores av moran och lera. 

BPA, Produktion AB, Stockholm 
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E Torshalla. 

I ett industriomrade i Torshalla planeras perkolationsanlaggningar inom tre fastig
heter. Geologiskt bestar omradet i huvudsak av finsediment, lera som overlager mo 
och sand. Omradet lutar fran norr till soder ca 4 m . Genom att lagga framtida 
markyta pa ett satt som ger mojlighet att utnyttja fyllningsmassor av lampligt 
friktionsmaterial, erhalles dels en badd for grundlaggning, dels stora magasins
volymer. 
Anledningen till att anlaggningarna planerats ar att kommunens kulvert ej kunnat 
belastas med storre dagvattenfloden. -Avrinningen fran hela omradet sker till ett 
invallningsforetag och vatten pumpas till Eskilstunaan. 

~r~j~k~o~: Orrje & Co. Scandiaconsult, Eskilstuna 
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Eskilstuna~ Glomsta 

Eskilstuna, Glomsta 

Inom Glomstaomradet, Eskilstuna har projekterats 192 friliggande smahus. 

Under humuslagret utgores marken i omradet av lera. Vatten fran takytor leds 

till magasin tillskapade genom urschaktningar i leran Aterfyllningen utgores 

av krossmaterial eller liknande. Intagsledningen till magasin liksom magasinets 

fyllning skyddas fran igensattning och intrangande material genom syntet

fiberduk. Ett draneringssystem sam ansluter kring husen bestammer en ovre 

vattenniva vid grundplattan. Vattenavledningen fran asfalterade ytor inom 

omradet sker till vegetationsbekladda markytor. 



94 

BORRHAL 2 

I 
TERMINAL
BYGGNAO 

SITUATIONSPLAN 

E 

, (NSPEKTIONSBRj)r~l'l 
r AV BETONG 300 
[!.JTAN BOTTEN_ 

1' 
0 
Cl 
0 

~1' -, 
f 

DETALJPLAN 

.. 10.00 

.. 5 00 

~DART 
LEON MTRL, DIM r----· . --.. 

I LEONINGSNIVA 

i VATTE NGANG 

rN·,-;x MAGASINs--

1 BOTTEN 
L___ 

E. 
I 

15 000 

KO NTROLLCYL INORAR 
,I MAGASINET 

tiEDSTIGNINGSBRUNNAR 900 
MED KONA 900x500 OCH ' 
BETONGLOCK 

8 

g: c::> ~ 
r- ;:: 

A 

~--·' -'--------- ------------------, 

Sodertalje~ Sydhamnsterminalen 

CT> .... 
0 

Orn:t'ade 32 

y 11500 

'( 11640 



terminal en 

Vid Sydhamnsterminalen har anlagts ett perkolations 

magasin for omhandertagande av dagvatten fran 1250 m2 

2 asfaltyta samt 250 m grusvag. Gatuytorna ar starkt 

trafikerade med bl.a. hussar i linietrafik. 

Magasinet har kraftigt underdimensionerats for att ge 

snabb respons pa igensattningseffekten. Jordlagerfolj

den i omradet ar en 1,5-2 m grovsiltig finsand pa fin

sand med berg ca 3 m under mark. Omradet lutar mot 

oster. 

Omrade 32 
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Anlaggningen foljes upp av projektoren inom ramen for ett 

BFR-projekt. Vid jamforelse av matdata fran 1976 och 1977 

.£inns tecken pa att genomslappligheten i infiltrationsytan 

har minskat. 

~r~j~k!o~: Orrje & Co - Scandiaconsult, Stockholm. 
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Stockholm~ Enskede~ kv. Dalen 



Magasin vid Dalens Alle 

SITUATIONSPLAN 

Perkolationsmagasin inom tomtmark 

Stockholm~ Enskede~ kv. Dalen 
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Stockholm - Enskede 
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Inom kvarteret Dalen, Enskede (totalt 24,5 ha) byggs i huvudsak 

2-4-vanings hyreshus. De geologiska forutsattningarna for dag

vatteninfiltration ar gada med grus och sand pa berg inom storre 

delen av omradet. Grundvattenytan ligger ca 6-7 m under planerad 

gatuniva. Perkolationsmagasin for regnvatten fran tak och hard

gjorda ytor utfores dels i form av infiltrationsbrunnar, totalt 

350 st, med olika dimensioner fran 0 225 till 0 1000, dels i form 

av storre magasin. Samtliga brunnar, 0 400 till 0 1000, och magasin 

har givits braddmojlighet till kommunens dagvattennat. Perkolations

magasinet i Dalens Alle ar uppbyggt av 4 st parallella 40 m langa 

draneringsror med kringfyllning av singel. 

Drift- och funktionsstudier av anlaggningarna kommer att utforas 

under en 3-arsperiod inom ramen for BFR-projektet "Dagvatteninfiltra

tion. Drift- och funktionsstudie av inf~ltrationsanlaggningar inom 

kv. Dalen, Enskede, Stockholm. 
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A.V GROVMA.KA.DAM 40-25 
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Nacka 

CYLINDER AV ROSTFRI 1 MM SILOUK 
MED 1 MM MASKVIDD SCf.f UTVANDiGT 
TACKES MED FIBERDUK TYP TERRAM 
SOM TEJPAS Till CVLINDERN 

T-RCR AV PVC TYP AVLOPPSRCR 

Ostra Orming~--

omrade 34 

Sektion av rorgravsmagasin 

astra Orminge ar ett kuperat skogsomrade med berg i dagen och berg tackt av 
tunna jordlager av huvudsakligen moran. Ett radhusomrade ar under utbyggnad 
och bebyggelsen har koncentrerats till gardar omgivna av naturmark. 

Malsattningen har varit att bevara befintlig vegetation, varvid det ar av vikt 
att ej forandra vattenbalansen i omradet. Darvid har dagvattenavledningen i om
radet lasts, dels genom att vatten avleds over markytan dar naturmark gransar 
till husen, dels genom magasinering i ledningsgravar for vatten- och sekundar
varmeledning. Dagvattnet leds ut i magasinet genom en fordelningsledning. Dess
utom leds vatten tillplanteringsgroparfor bevattning. Braddning sker vid maga
sinets tatningsklackar som utgor begransningen pa magasinet. Braddningen sker 
antingen till infiltrationsbrunnar som visas pa figur eller till dagvattenled
ning. 
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·rnom garden pa fastigheten Alvik 2 planeras infiltration av tak
vatten fran ca 140 m2 takyta. Garden ligger norr om en berg-moran
hojd. Inom garden tacks friktionsjorden av torrskorpelera med en 
tjocklek mellan 0,5-1,5 m. 

Takvattnet foreslas bli infiltrerat i tva perkolationsmagasin, ett 
for varje stupror. 

Qtrednin~: AlB, Stockholm 
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Ett utjarnningsrnagasin har utforts for dagvatten fran hard

gjorda ytor inorn Bro industriornrade. Magasinet har tillska

pats genom en urgravning av torrskorpelera och aterfyllning 

rued bergkrossrnaterial. 

Anlaggningen har byggts for att erhalla en utjarnning av flodet 

till ett befintligt dike. Arbetet slutfordes under varen 1977. 
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Sollentuna 
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I Tegelhagen, Sollentuna, dar bebyggelsen utgores av flerfamiljshus, ca. 

200 lagenheter, sker dagvattenavledningentillperkolationsanlaggningar. 

Marken i omradet utgores av lera och moran. Vatten fran takytor leds till 

magasin imark orienterade till grasytor mellan husen. Dessutom leds vat

ten fran lagtrafikerade hardgjorda markytor till vegetationsbekladda 

partier inom omradet. Magasinens funktion uppfoljes genom anslag fran BFR. 

~r~j~k!o~: BPA, Produktion AB, Stockholm 
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BETACKNING VAV A- 6 1 0 9 

TERRAM 70 

TERRAH 1 ~0 Jf 1075 

Fl BERO UK TERRA!:!.]! 
ELLIKV RUNT OM 
HAGASIN SFYLLNINGEN 
UTOH VIO INFILTRATIONS
BRUNNENS BOTTEN 

Vardcentralen i Marsta 

Sektioner 

Sigtuna - Marsta 

Pa grund av att komrnunens dagvattenledning i angransande omrade ej 
har tillracklig kapacitet for direkt avledning av dagvatten avledes 
takvatten fran Vardcentralen och hardgjorda trafikytor till perkola
tionsmagasin. 

Perkolationsanlaggningarna har utformats som fyra makadamfyllningar 
med overytan minst 1,0 m under mark. Infiltrationsbrunnarna star med 
sin underkant pa magasinsfyllningen och har oppen batten med utbyt
bar fibermatta. Magasinen har braddmojlighet till dagvattenledning 
genom horisontellt liggande draneringsror med en vattengang i niva 
med magasinets overkant. Grundvattenytan ligger i omradet som hogst 
0,5 m under magasinsbotten. Anlaggningen byggdes 1976, och funktionen 
avses uppfoljas av kommunen. 

Orrje & Co. Scandiaconsult 
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Sollentuna, Klasro 
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1 1 1 

Perkolationsmagasin for dagvatten fran gata och industrimark 

i Klasro industriomrade, Sollentuna kommun. Utbygges varen 

1978. Sammanlagd yta som avvattnas till magasinen ca 3 ha 

Pr~j~kto~: Sollentuna kommuns gatukontor. 
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Plan over perkolationsmagasin 

Botkyrka-Tullinge gard Sektion 

Botkyrka kornmun, Tullinge gard. 

Fran en asfalterad parkeringsplats, ca 900m2, belaget i en sodersluttning, 
leds dagvattnet till ett perkolationsmagasin. Jordlagerfoljden ar 2-3 m 
lera pa sand med berg pa ca 4 m. 

Anlaggningen, som togs i drift 1976," ligger i anslutning till tomtmark som 
ligger ca 1.5 m lagre med en brant terrasserad slant emellan. Magasinet 
har ej braddningsmojlighet till dagvattensystem. 

Anlaggningen ar instrumenterad och foljs upp inom ramen for BFR-projektet. 

Delrapport 1976. 

~r~j~k~or: Orrje & Co. Scandiaconsult 
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MAGASIN VID ST~lR 

soZZentuna~ Rotebro 

Sollentuna, Rotebro 
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Ornrade 41 

Inom centrala Rotebro uppfores ca 400 lagenheter. Vattenfrantakytor inom 

omradet leds via utkastare till grasytor samt till magasin i mark. Inloppet 

till ett magasin bestar av gallerforsedda brunnar fran vilka leder en 

dranerings- (infiltrations-)ledning ut i magasinsfyllningen. Magasinen 

har braddningsmojlighet utover mark och ej till dagvattenledning. - Jord

arten i omradet utgores av lera. 
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Langdsektion genom magasin 

SEKTION A-A 

Tvarsektion genom magasin 

Vasteras, Backby 

Inom stadsdelen Backby ligger ett bostadsomrade ca 12 ha 
start och bestaende av flerfamiljshus. Under matjorden 
utgores marken av lera och moran. Moranen finns huvud
sakligen i omradets centrala delar. 
Inom omradet sker dagvattenavledningen fran hardgjorda 
ytor till perkolationsmagasin. Magasinen skapas genom 
att ledningsgravarna i omradet delats upp i sektioner 
genom lertrosklar. Magasinsfyllningen utgores av natur
grus. Till ett magasin ledes vatten via hangrannor (med 
sil), stupror och ser~isledning, vilken rnynnar i en kring
fyllning med ca 0.5 m singel. Magasinen har genom bradd
avloppsror anslutits till nedstigningsbrunn pa dagvatten
ledningen. Anlaggningarna studeras inom ett BFR-projekt 
och ar beskrivna i rapport (Paus, Andersson och Carlstedt 
R23:1974). 

!r~j~k!o~: BPA Riksbyggen, Stockholm 
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Sala Dalhemsomradet 

Sala, Dalhemsomradet 

I Dalhemsomradet, Sala pagar en utbyggnad av ca 300 hus. Marken i omradet 

utgores av lera. Vatten avleds fran takytor till magasin orienterade till 

gronytor eller till rorgravsmagasin. 

Pr~j~k!5~: BPA, Produktion AB, Stockholm 
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Gavle 

I Andersberg uppfordes 1974 60 friliggande smahus. Jordlagren i omradet 

utgores av lera och moran. Vatten leds fran tak via suprorsutkastare 

antingen direkt pa mark, ytmagasin, eller till magasinsfyllningar i mark. 

Magasinen har braddningsmojlighet utover omgivande mark och ej till dagvat

tenledning. 

Kr~j~ktoE: EPA, Produktion AB, Stockholm 
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Vatten fran tva bostadshus leds till tva magasin i mark. Marken i omradet 

utgores av lera och sa kallad svartmocka. Uppfoljning av tjale och ovrig 

fuktion kring perkolationsanlaggningarna utfores genom anslag fran BFR. 

Rr~j~k!o£: Svenska riksbyggen, Goteborg 

EPA, Produktion AB, Stockholm 
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