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flera om lokalt omhanderta-

gande av dagvatten under varen 1 979 dels i 

form av t 

"Infiltrera p och metoder" av Per Lind-

vall och Olov Holmstrand, dels i form av CTH-seminariet 

"Infiltrera dagvatten" den 20 1 1979 Initiativet till 

seminariet togs av Samordningsgruppen for urban hydrologi 

Foreliggande rapport omfattar visade figurer och forda dis

kussioner vid detta seminarium och far ses som ett komple-

ment till de presentationerna. 

Foredragshallare och debattorer har tyvarr inte kunnat 

beredas tillfalle att granska texten, som skrivits ut 

bandupptagningar. 

Per-Arne Malmquist 
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1 INBJUDAN TILL SEMINARIUM 

Vid Tekniska 

ett seminarium om lokalt 
11 Infiltrera 

ska for 

Statens 

il 

la anordnas den 20 

av 

Seminariet arrangeras av 

Chalmers Tekniska 

fors och Statens 

1 1979 

kallat 

la, 

Seminariet till att presentera de ska 

iltration heter och de for ltat om 

som under de senaste Vid seminariet kommer 

nya bok "Infiltrera ocksa att presenteras 
II en in. 

Vid seminariet kommer att bland annat av 

... .~..~..J...!..L'-1'-'--'- , pro j av 

driftserfarenheter samt konsekvenser av iltra

konuner att redo-tion och inom 

for 

Seminariet s 

s 

rade .. 

och konsu 

for 

till personer vid kommunala 

med ft att leda och utfora 

in om samt till 

institutioner och andra intresse-
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5 DISKUSSIONER 

5 1 

av Leif son 

Forskningen inom omradet omhandertagande av dagvatten 

har inte tillkommit av en slump Det var tva grupper som 

forst och framst pa om forskning Den forsta gruppen 

var VA-tekniker och andra som mot Naturvardsverkets 

krav pa av aldre kombinerade avlopps . Den 

andra gruppen var geotekniker som hade talat om vatteninlack

ning i tunnlar men ocksa tittat pa andra faktorer,bland annat 

det att man hade valdigt brattom med att leda bort allt dag

vatten sa att man inte fick ner vattnet i jorden pa naturligt 

satt. Detta var ocksa nagonting som ledde till grundvatten

sankningar. De var mana om att uppratthalla grundvattentrycket 

i jorden och talade ocksa om behovet av att infiltrera dag

vatten. Bada dessa grupper tryckte pa framfor allt skulle jag 

vilja saga sa var det val VA-teknikerna och markteknikerna som 

var de verkliga tillskyndarna Naturvardsverket holl pa att ta 

fram dagvattenanvi som hade med hela det fullt utbyggda 

separatsystemet, krav pa fullt utbyggt separatsystem, sa VA

teknikerna tyckte att de hade brattom och de kampade for att 

igang den har skningen 

sa motte de i alla fall 

Trots att det fanns starka motiv 

hart motstand Det ar alltid sa 

nar man skall ge sig in pa nagonting nytt, och jag skulle vilja 

pasta att hade det inte varit forentusiasmen hos dessa forskare, 

sa hade vi inte fatt igang den for som vi nu kan borja 

se resultatet av Man fick ocksa relativt tidigt uppleva en 

viss framgang hade 1974 ett fardigt koncept 

till dagvattenanvi som jag sade, med krav pa 

system Detta lade man da pa hyllan under de 

tankegangarna och pa den hyllan 1 det kane fortfa-

rande kvar 

Primart ar al lokalt omhandertagande av 

delS ett Satt att ta hand Om 1 delS ett Satt att 

uppratthalla 

VA-tekniker, marktekniker och geotekniker om 100 tals miljo-

ner kronor, det ar all tsa mil ledningar det ar om, 
I 
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ar fMagan Om sattningsskador for 100-tals miljoner kronor 

Nar jag detta ar det alltsa arliga kos jag menar 

Det stora vinster att hamta. Vi skall komma ihag, nar 

vi talar om lokalt omhandertagande av dagvatten, att 

motiven finns Det finns idag exempel pa att man har 

hand om dagvattnet lokalt, bade for att bli av med det 

naturnara satt, nara kallan och for att undvika 

Karlskoga ar ett exempel pa det forsta motivet. Har i 

t 

ett 

borg har vi Bratthammar, dar det primara tet ar att upp-

ratthalla grundvattentrycket, och dar man al inte blir 

av med sarskilt mycket vatten men man klarar sig satt-

ningar. Sen vinner man lite mer, man exempelvis minskar 

fororeningen av recipienter Dagvatten som gar ut direkt utan 

rening for med sig en hel del fororeningar och med den langt

gaende rening av spillvatten som vi har eller egentligen borde 

ha sa blir dagvattnet en betydande fororeningskalla. Detta 

resonemang racker langre an sa. Redan tidigt, fore 

krisen, sa gick man, med dagvattenresonemanget som bakgrund, 

langre och forsokte titta pa hela vattenhanteringen i samhal

let och man skisserade losningar som inbegrep spillvattnet, 

det vill saga reducering av vattenmangden till reningsverken 

genom dubbelanvandning i hushallet. Man skulle ocksa ta ut 

energin ur varmvattnet i bostaderna innan man skickade ut det 

i ledningarna. Det var egentligen dodfodda tankegangar, fore 

energikrisen. Nu ar det langtfran nagra dodfodda tankegangar 

men jag vill peka pa att man med dagvattenhanteringen som av

stamp resonerade om sadant fore energikrisen. Man re 

om att leda spillvattnet i tryckledningar sa att man bara 

fick spillvatten och ingenting annat till och 

darmed kunde uppna en effektivare Samtidigt skulle 

man ha, sa langt mojligt, lokalt omhandertagande av 

net och gora lokala vinster som skulle bli ganska stora En 

bidragande orsak till att vi har fatt fram resultat av denna 

forskning har varit att det fran borjan har varit ett nara 

samarbete mellan praktiker och teoretiker. Det ar, tror jag 

vald betydelsefullt att fa med borjan 

Har var det faktiskt sa att praktikerna var de verkliga 



1 0 

drivarna i borjan Vi kommer idag att fa hora bade praktiker 

och teoretiker Genom att det varit sa har man fatt fram dimen-

sioner och projekteringsanvisningar parallellt med 

sokningsmetoder och teorier. Det ar ocksa gladjande att vi 

har idag kommer att fa hora de har entusiasterna som sag till 

att driva igenom denna forskning, att fa anslag till den 

Initiativet till dagens redovisning har tagits av Samord

ningsgruppen for urban hydrologi Det ar en grupp som har 

stod av de statliga myndigheter som har ansvar for detta 

slag av forskning och som skall forsoka samordna forskningen 

och fora ut resultaten pa basta satt. 
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5.2 

Bo Carlstedt, Orrje & Co Scandiaconsult 

Jag skulle vilja stalla en r iltrometrar 

och 

visade, 

av resultaten. Nu sker ju i regel som Du 

med tiden som abskissa, men jag tror 

att det skulle vara llt for oss som skall anvanda re-

sultaten att man i stallet redovisade med totalt, ackumule

rat antal mm som abskissa for att kunna kontrollera mot natur-

liga forhallanden Det ar i manga fall sa, att man f 

hundra mm nar man haller pa att gora forsok men nar 

i verkligheten sa manga mm i nagon punkt? 

flera 

man 

Lars Ericsson: Matning med ringinfiltrometer ar ju en 

los matmetod om man inte kopplar den till nederborden och 

det forvantade flode som man har. Det ar det man skall stalla 

resultaten i till. Sedan kan man, nar man gor en 

har utvardering med infiltrometrar, rita upp matpunkterna och 

anpassa dem till en hydrologisk modell som kallas for Hortons 

formel For att volymerna som det ar om kan man 

bara integrera Hortons ekvation. 

Tibor Ritzl, Jacobsson & Widmark: Far Du frarn en siffra 

permeabiliteten med de matmetoder Du beskrivit? har en 

fraga angaende 

skrivit olika materials 

I Bygg har vi ju 

litetstal, 10-1 ' 

be-

men 

om man anvander dessa tal inom infi skulle 

det innebara att i ett 

hovdes 100 eller 1000 

en valdigt diffus uppgift 

Lars Ericsson Man maste 

infi 

skulle Du kunna tro att det be

och det blir ju 

riktvarden som finns 

om vi 1 ja tillampa lokal t av 

Man maste 0 in mycket i ssen och ga 

koppla in en sk ut-

ing Att da jobba med igt riktvarden ar 
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ganska meningslost. Vad jag menar ar att vi maste ga ut och 

pa ~tt el annat satt forsoka gora en uppskattning pa 

sen, kanske med provgropar Nar det galler infiltration pa 

gronytan ar det svarare. Da maste vi nog lagga oss mycket 

mer pa den sakra sidan och arbeta tillsammans rned marktek

nikerna. 

Tibor Ritzl: Finns det nagon bra metod idag som Du kan re

kommendera? 

Lars Ericsson: Inte i den omattade zonen. 



13 

5.3 

av Bo 

. Finns kostnaderna 

med i den visade ka 

de utbytta infiltrationsmassorna 

Bo Carlstedt: De ar inte med, eftersom utbytesmassorna 

erfordras i bada fallen . 

. Men i en relevant kostnadsjamforelse borde dessa kostna

der inga. 

Bo Carlstedt: Ja, det beror pa vad man rnenar med relevant 

Om man i ett fall dar man inte behovde utbyta massorna verk

ligen maste utbyta massor om man tillampar lokalt omhander

tagande av dagvatten. I det visade exemplet har man 

bebyggelse ovanpa karr och darigenom framtvingat ett utbyte, 

men om man inte haft bebyggelse ovanpa karret sa hade man i 

och for sig kunnat bibehalla karret utan att utbyta massor 

Sa det ar inte riktigt relevant att gora en sadan kostnads

kalkyl. 

Det finns manga exempel pa olika kostnadsutfall, som Runar 

Andersson kommer att visa senare. Det blir naturligtvis olika 

utfall i olika omraden. Att det har blivit sa stor skillnad 

i det visade exemplet beror framst pa att det finns ratt mycket 

berg i omradet, som maste sprangas. Detta paverkar ju i be

tydligt hogre grad kostnaderna for en konventionell losning 

an forlokaltomhandertagande av dagvatten 

Lars Kylefors, K-konsult: Om nagon utav dem som skall 

pa dessa tomter staller krav pa att ansluta sitt 

till ledningsnatet, vad sager da kommunen? 

Bo Carlstedt: Jag tror inte den mojligheten foreligger, dar

for att da maste de stalla det kravet innan de forvarvar rat-

ten att bo dar och gor de det sa blir de val "refus n 
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Jag forstar fragan och den har en viss udd, emot ft-

ningen framfor allt Det beror ju valdigt mycket pa vilka 

typer av avtal som foreligger, om det ar ett 

avtal med en byggherre for hela omradet eller om det ar en

skilda byggare som det ar fragan om. Jag tror inte att en 

enskild kan kornrna nagon vart med att stalla sadana krav nar 

kornrnunen har bestamt s for att man skall ha LOD

De som skall bo dar blir tvungna att finna sig i kornrnunens 

beslut. 

Jan Aspengren, Orrje & Co Scandiaconsult: Jag kan namna att 

i det har fallet ar det en stiftelse som bygger husen En 

del skall byggas for forsaljning och en del skall byggas for 

uthyrning Har galler ett exploateringsavtal mellan kornrnunen 

och stiftelsen 

Evert Winnberg, Halmstads gatukontor: Du hade en f dar Du 

visade en fiberduk mellan en utjarnningsdel och en sedimen

teringsdel. Magasinet lag i los lera. Har det varit nagra 

problem med att makadamen tranger in i leran? Kunde man inte 

haft en fiberduk i batten ocksa? 

Bo Carlstedt: Fiberduk i batten kan vara motiverat om man har 

los lera som kan tranga upp i magasinet. I det har fallet har 

vi inte upptackt nagra problem med detta. Los lera ar fak-

tiskt inte relevant i vart exempel Ritningen ar en itning, 

dar jag har angett los lera som en forutsattning och i det 

fallet kan det vara riktigt att man skall lagga en duk emellan 

for att hindra intryckning. Det kan vara en anrnarkning som 

jag borde angivit 

Lars Ericsson: Anser Du att makadam bor tvattas innan man 

ger ned det i magasinet? Jag tanker till exempel pa 

heter fran avloppsinfiltration dar man fatt igens 

grund av att det har varit ganska mycket finrnaterial som 

legat pa makadamen. Man har forsurnrnat att tvatta makadamen. 
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let I det vi 
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har 
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Bo Carlstedt Ja 

Gatukontoret 

om 

som kan 

1 att den kan 

upp slammet men man vara 

ef Om den sitter fast, om den al 

brunnen satts da ar det risk 

att den t tar av 

Det 

el om man 

val om 

som man suger 

dit en ny 

a ar inn an 

s stark 
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5.4 

Kjell Gunnerfeldt, VIAK AB, Boden: Om det skall goras forsok 

skall det nagra vid 65 breddgraden ungefar? Vi vet vad 

tjalning innebar 

Orjan Eriksson: Ja, dar har ju Orrje och BPA redan varit inne 

och jobbat en del. Man har alltsa tittat pa inverkan av tjale. 

De forsok som har gjorts hittills visar val att lokalt om

handertagande av dagvatten fungerar alldeles utmarkt i kallt 

klimat Det tal att titta pa en stund till, det ar mojligt. 

Kjell Gunnerfeldt: Ja, sa lange inte batten i brunnen ar 

frusen. Vi har ju 2,40 m tjale i snofri mark 
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5.5 

Ake Moller, VBB: Jag skulle vilja fa lite synpunkter pa under

hall, i de har sista exemplen Du har givit. Hur blir kostna

derna for underhall under en 20-arsperiod? 

Runar Andersson: Jag har blivit ombedd att tala lite om detta, 

men det ar kanske lampligare att vanta till slutdiskussionen 

Hans Ramsberg, Valdemarsviks kommun: Var lagger man snon 

vid snorojning? Nar man utnyttjar ledningsgraven som perko

lationsmagasin, anser man da att dagens tathetskrav for led

ningarna racker? 

Runar Andersson: Sno skall laggas pa infiltrationsytan Det 

ar nog det kortaste svar jag kan ge, och jag tror att det ar 

ganska viktigt ocksa. Det ar dyrt att bygga en overbyggnad 

for att lagga sno pa och det ar dyrt att frakta bort snon. 

Bo Carlstedt var inne pa att vi skulle ta fram ett nytt ut

tryck: dagsno, sa att vi verkligen uppmarksammar snons bety

delse i dessa sammanhang. 

Hans Ramsberg: Da har man alltsa en remsa mellan gata -

och tomtgrans? 

Runar Andersson: Det ar en stadsplanefraga Du kommer in pa, 

men den kan livligt diskuteras. Lagger man snoupplag pa all

roan mark pa infiltrationsytan, vilket kan medfora underhall 

av infiltrationsytan somrnartid, eller lagger man den pa tomt

mark sa att respektive fastighetsagare far ta hand om snon 

Det skall vi nog inte ga in pa nu, for det kan vi halla pa 

med hela dagen. Nar det sedan galler tatheten hos 

sa vill jag vara den ste att framhalla vikten av att vi 

bygger tata ledningar. Vi har tyvarr i och for sig sanktio

nerat att anvanda ledningar med visst inlackage och det har 

vi normer for Sja tycker jag att de dar normerna borjar 
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bli lite tvivelaktiga Tittar man pa tillaten i 

betongror sa ar den inlackningen tillracklig for att 

marksattningar i sattningskanslig lera. Det ar ju inte av-

sikten Jag tror sakert vi har en betongindustri overhuvud 

taget har i landet som gor tatare ror an sa Nar ler 

plastrorsidan tror jag att kraven ar hardare. Bortsett 

den kravsidan sa kan man val saga att vi aldrig kommer i 

vatten i mark och om vi bygger magasin eller inte har det 

ganska liten betydelse om vi tanker pa uppehallstiden 

vattnet kring ledningen 

Ragnar Sjostrand: Jag tror inte mycket pa att man l in 

sno pa enskild tomtmark, speciellt inte om man ar tvungen att 

anvanda salt som halkbekampning. Det tror jag definitivt inte 

pa. Risken finns overhuvud taget att vatten rinner in pa 

vat tomtmark. Da kan man fa bekymmer. Men sedan ar det dess 

utom fraga om borttagande av kantstodet, det innebar att man 

far ett underhall ocksa i skarven mellan belaggningen och 

grasytan som ar utanfor. Jag tror dock att det kanske finns 

ett satt att klara det Det skulle vara att lagga en betong-

halsten som kantstod, som ligger i plan med asfa och 

da i alla fall innebar en stodkant. Visserligen kostar detta 

nagot men i alla fall hindras inte avrinningen pa det visete 

Tibor Ritzl: Jag har tva fragor har. Den ena galler en bild 

som Du visade pa brunnarna. Dar plockade Du bort vattenl 

och sandfang och menade att dessa ar helt onodiga. Jag 

att Du maste ersatta sandfang och vattenlas med nagonting 

Du kanske far satta in ett filter och far da underhall utav 

det 

Runar Andersson: Fran byggarens synpunkt ar det ange att 

komma ner i kostnad Det ju manga varianter pa 

Nar Du jobbar med lokalt omhandertagande av dagvatten kommer 

sannolikt att finnas den varianten att Du ansluter draner 

till spillvattenledningen, och da maste Du ha vattenlas 

att klara luktproblemen I ett omrade dar Du leder 

och dagvattnet fran takytor till ett magasin finns ingen 

anledning att ha sandfang eller vattenlas Dranvattnet 
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ju inte med sig nagra mangder par och filt-

reras genom filter och genom magasinet. 

Tibor Ritzl: Till den andra £ragan. Du har plockat fram kost

nader for smahusomraden. Jag ar lite tvivlande pa att det 

generellt blir billigare med lokalt omhandertagande av dag

vatten. Du har inte tagit upp de geotekniska undersokningar 

som man maste foreta for att overhuvud taget kunna gora in

filtrering. 

Runar Andersson: Geoteknisk undersokning maste man i och for 

sig alltid gora. Jag tror att Du tanker pa den forundersok

ning som har pratats om tidigare har. Det ar, sett ur anlagg

ningskostnadssynpunkt, sa att kostnaden for forundersokningen 

arenforsvinnande liten del Det kanske ror sig om en procent 

Tibor Ritzl: Det tvivlar jag daremot pa. En geoteknisk 

sokning for en liten villa eller ett hus kan kosta val sa 

mycket som hela dagvattenanlaggningen. 

Runar Andersson: Ja om Du talar om ett sa kallat s 

ducerat hus kan jag halla med, men om Du pratar om hela bo

stadsomraden ar det nog pa ett annat satt. 

Lei£ Andreasson: Det finns valdigt mycket att saga om detta, 

och Runar Andersson har inte ens hunnit med att belysa de 

fragor han fatt. Vi har anledning att komma tillbaka till 

detta. Man kan konstatera att de har blivit djarvare nu nar 

de har erfarenheter fran nagra anlaggningar. I borjan 

vagade de inte prata om sa stora vinster som de faktiskt ta-

lar om nu, nar man fatt fler erfarenheter. Det ar, jag, 

valdigt uppmuntrande, det som Runar Andersson sade, att han 

genomgaende har funnit att det blir billigare med lokalt om

handertagande av dagvattnet Aven om man nojer sig med 5 a 10% 

billigare blir detta en hel del till slut eftersom 

anlaggningar ar sa dyra. 

Nu kan det ju handa en del nar man ger sig pa nagot nytt Vi 

vet inte riktigt vad som hander Ar det varsta som hander att 

vi far starrgras pa grasmattorna eller far vi nagra andra, 

icke onskade miljoeffekter? 
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5.6 s skussion 

- : Jag skulle vilja Hans om det i Karls 

ar al eller om det ar gemensamhetsanl 

ningar for 

Hans Det ar allmanna Karlskoga 

har s 1 projekterat som den har anlaggningen aven 

om vi har medverkat vid utformningen, aven gatorna. Sjalva 

gatunatet inne pa omradet ar allman anlaggning Daremot inte 

matargatorna som gar upp igenom. 

Roy Borjesson, Kristianstads kommun Jag skulle vilja fa lite 

belyst om lokalt omhandertagande av dagvatten dar man har 

grundvattentakter Det ar ju sa att i manga samhallen ar stor

re delen av samhallet skyddsomrade for grundvattentakt Kan 

man da anvanda s av lokalt omhandertagande av dagvatten eller 

maste man da fora bart dagvattnet till ytvatten? Det har inte 

klart framgatt, tycker jag och vi har lite diskussioner med 

lansstyrelsen om detta 

Per-Arne Malmquist Vi vet inte detta annu Vi tror att det 

finns risk for grundvattenfororening pa langre sikte 

Leif Andreasson: Jag skulle vilja komplettera det som Per-Arne 

Malmquist sade i sitt foredrage Han var faktiskt i sin fram

stallning valdigt negativ med tanke pa grundvattnet, men jag 

vill peka pa att man med konventionell hantering av vatten 

ocksa riskerar att fororena grundvattnet. 

Runar son I den 

slutfor har vi ju visat 

som vi nu hal pa och 

sam det 

handlar om Sam jag fattar det sa innebar lokalt omhander-

tagande av 

exempelvis de 

Du s 

Du stallde 

en valdigt liten paverkan stalld mot 

normer som WHO har for 

att vi ser en klar 

aldrig i relation till de fakti 

men 

normer vi 

har nar det galler tungmetaller i dricksvattnete Det ar ju 



den relationen vi talar om nar det galler 

Det vore intressant om Du 

till normerna 

t Det ar sa att Ni har 

en 

26 Per-Arne 

prov, i obs neds magasinet Utav dessa 26 

prov sa hade 6 s en blyhalt storre an 100 

2 

per ter vilket ju ar WHO:s grans dricksvatten Endast 

ett prov hade en kopparhalt storre an 100 per liter 

och dar ar 50 mikrogram per liter For zink hade kan

ske halften eller fler av proven halter over 100 

per liter men dar ar WHO s grans betydl Den 

val pa nagra mil vill jag minnas I vissa fall 1 

alltsa tungmetallhalterna over granserna och jag tror att de 

kan variera sa mycket att det ar svart att saga nagot gene

relit. 

Peter Ba VA-teknik CTH: Tva ting ar varda att kornrnentera 

i sammanhanget Forst det forhallandet att samman

sattning ar valdigt avhangigt av vad det ar for lokalitet 

ute i ett litet samhalle sa finner vi nog i allmanhet att 

vattnet ar vasentligt mindre an vad det ar i en 

storstad till exempel. De flesta data som har presenterats 

har gallt storre stader Sedan har vi talat mycket har 

om ledningar dar det lacker in vatten, men nar det galler av-

loppsvattenledningar sa finns det atskil stal dar det 

lacker ut vasentl mangder och den kan ju vara 

nog sa vasentlig i de har sarnrnanhangen P 

teninfiltration maste stallas i relation till detta. 

Lars Ericsson: Jag kanske att man skulle ta och 

aven andra joner an klorid har. Om man tanker s att man 

sammanfor valdi mycket vatten till lat oss saga en isalvs 

avlagring som pa ett el annat satt utnyttjas som ett 

vattenmagasin sa kanske men tillfor 

forhojande joner som kalcium, och det tycker jag nog att man 

skall beakta och vara lite restriktiv. 

Lei£ son Vari Du till exempel kalcium? 



Lars Ericsson: Man har ka ium i salter som man som 

vagsalt. Pa sommaren man ju kalciumklorid, aven om 

det inte ar sa vanl numera, grusvagar Pa vintern an-

vander vi natriumklorid mestadels men det ar sa att man i 

ltet pa vintern har visst kalcium 

, Orrje & Co Far j Hal om 

och det sa att man kan beakta 

vattenlagen. Dagvattnet ar ju dar betraktat som 

enligt 

llvatten 

och darmed finns det ju bestammelser som just handlar om av

ledning av spillvatten och markvatten, och fragorna om avled-

ning till kan da samordnas 

Jan Hal : Det ar att om 

och avloppsforetag kan berora varandra. Den har har 

kommit upp som kritik pa forslaget till ny 

Man skall har man , for reda ut den fragan tills man 

skall lagga itionen, sa att man klarhet i vad som 

galler for och for ar ju 

avloppsvatten nar det galler av mark inom j-

omrade, men inte nar det galler avvattning av jord-

bruksmark osv Detta ar oklara men man har lovat att 

forsoka klara ut dem i nya 

Lei£ son: Dar 

forran vi har 

vara lite fors 

skaper. 

Hans 

fram 

. Man 

vi val inte det ful tandiga svaret 

Till dess sa f man 

ratta sig efter nuvarande kun-

kommun Jan Hal talade om 

VA- och att inom nya kan man pa pro-

jekteringsstadiet inte in bestammelser om t om-

handertagande Jag ar av den VA-

sa skall man ju tstalla och 

man kan alltsa faststalla enbart 

vatten, enbart vatten och llvatten, eller annan 

Da bor man tstalla ett vat ten 

och 1 exklusive och i 



bestfunrne till 

som da anger lokalt 

av 

. Finns det 

ser 

som kan 

saga om ar 

Jan Hal : Jag ar pa VA-lagen, men 

ar att man kan ha olika for 11-

vat ten och Vad jag vet sa ar inte speciellt 

vanl men just finns angivet i av 

tementschefen Det ar sa att man som ett lem 

fran kommunalt hall att man inte mera bestamt kan 

fas ternas dagvattenlos i proj stadiet 

Det ar just den bestammelsen att fas har moj 

lighet att utnyttja en VA-anlaggning som kommer in har 

Osakerheten ar stor nar det galler den kommunala skyld 

att dra ledn Det ar mojligt att det att losa som 

Du anger men jag ar inte saker. 

Runar Andersson Nar det ler dessa sa har man i 

lag inte haft klart for sig skillnaden 

mellan instromnings- och utstromningsomraden, utan man har 

mera sett det sa att enskilda fastigheter i lse 

tarvar och aven inom s 

omrade finns fas som kan klara sig utan, och dar har 

kommunen inte haft anledning att ga in 

Kjell Gunnerfelt: Om jag valjer direkt avledning i 

eller infiltrerar eller perkolerar dagvattnet sa hamnar det 

ju i bada fallen till sist i havet och da ar det battre att 

lata ga omvagen genom marken till havet Man 

ju da en viss behandl av 

Runar Andersson Vi skall sj 

, rena och 

resurser ibland och upps 

problematik och dar kommer 

let 

dar sa gar 

in men bara 

for att 

har inte 

och dess 

Leif 

ar en 

son Runar Andersson haller alltsa med Dig att 

1 att anvanda marken for att ta hand om 
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vattnet och rena och lata ga den omvagen till 

Det har val kommit fram idag att lokalt omhandertagande inte 

ar en patentlosning i alla situationer. Vi har en nettoav

rinning i det har landet, det rinner av vatten i backar, 

och alvar och man kan inte ta hand om allt vattnet lokalt, 

kan man riskera oversvamningar Det ligger en viss risk i att 

driva lokalt omhandertagande av dagvatten , men det 

hoppas jag att Ni har av de som har halli 

idag. 
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5 7 

son 

Runar son, BPA: Nar det ler av 

ir det lite annor an for 

i 

att 

upp len av 

det material som upp eller som vattnet 

hardgjorda och det alltsa att det sig 

betydl intervall mellan de tidpunkter da man 

kora ut med s 1 och suga brunnarna Detta 

ocksa vid volymmagasin. For vi ner vatten direkt 

i ett volymmagasin sa har vi dar ett stort 

med 

ir 

vi talar om m3 i stallet for om 10-tals liter, och dar 

far vi al 

att vi 

a s j och utrymme som 

let med upp till 

ar Detta innebar naturligtvis en stor lattnad for driften 

finns en mangd olika att For brunnar i 

valja mellan sida som sticker upp ur marken och 

som man 

med sma hal 

med 

Des sa 

t 

ar 

ex, till enkla silar 

latta att 

rena i s ..... .~. .. J.J ..... .I..I.'-4. med att man en infiltrations-

ser al merkostnad i att 

nen i en En annan 

placera brunnar i ar att de inte satter 

en brunn 

snon, det 

under 

ning ar 

s ner i 

i korbanan dar man har 

is och stopp medan si 

eller snovallen alltid ar 

som sker sa att 

under snon 

jag kor bil och kommer i en 

smaltvattenyta Det beror 

inte har fort undan snon til 

blir alltid 

kurva och 

att man i 

na 
vattenpo Det kan ni sjalva se nar ni 

sma att nar snon 1 pa en infil 

har man inte sa lem 

brun

att 

som 

ihop 

letar 

nar 

in i en 

dar lilla 

dar 



som ar ratt utforda behover under-

11. 

stati 

marken utbildat sin sa ar den enormt 

Det blir alltsa en viss i 

a rna nar man men sedan de Daremot 

man fel kan man bli 

om eller att rensa 

Filterbrunnar under s ett s Vi har som regel 

ordnat sa att vi bygger ett magasin, ett 

magasin, och sa leder vi vattnet s till magasi-

net via en fi Vi lagger ocksa ett filtermaterial 

sa vi fil 

rensa vid 

ringsbrunn som 

alltsa en 

pa markytan och det innebar att man 

och inte nere i till en drane-

kanske 1 4 m under markytan Detta ar 

skall man inte for ofta om man vill ha en hog 

infi Detta behover inte alltid sammanfalla 

med de boendes om hur man skall ha en grasyta, eller 

en t ex, men i rattvisans namn innebar faktiskt 

klippning tva a tre om sommaren ett intervall 

for underhall av 

De problem man kan ha med i en 

flera , bland annat da 

problem med 

att minska 

ocksa sa 

via 

pa samma satt 

den 

in 

En valdigt 

nar det ler 

vi kan i 

tar man ju bort 

inet eller 

och ledn 

med ett hus med en 

som en 

i 

de 

av 

fal s av olika s .. Nar vi infi 

med 

och de 

de kommer 

ler 

infiltrations-

sten och 
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materialet fran i omgivande infi 

tionsytor sa f vi en hog utspadning och om det nu 

teten, det 1 jag inte ga in pa Men man 

konstaterar att i samtliga andra fall, om vi leder dagvatten 

med material, med tungmetallhaltigt material 

till ett 1 , ja hamnar tungmetal 

dar i dessa slam, och det slammet brukar vi vilja ha ut pa 

akrarna. Om vi samlar det i in har vi slam dar 

att ta hand om och det innebar faktiskt att infiltrations

tekniken ar det som man bor tillampa i forsta hand. Det tryck

te Bo Carlstedt pa har ocksa och inte minst da naturligtvis 

av kostnadsskal. 

Roy Borjesson Jag maste nog saga att jag inte har samma er

farenheter som Runar Andersson har om t ex langre intervall 

mellan av sandfang som ansluter till oppna diken och 

sadana som ansluter till gatubrunnar Det blir snarare tvart 

om, Du mycket mera sand fran infiltrationsytor. Vidare, 

att sno pa infiltrationsytor, dvs pa gronytor, betyder 

att Du tar dod pa vaxtligheten. Du far alltsa satta om dem 

i princ varje ar, for saltet i den snon som Du vraker upp 

pa Dina tar dod pa vaxtligheten. Man kan heller inte 

lagga snon pa tomtmark, man aldrig nagon tomtagare att 

det Det ar erfarenheter mitt hall, jag vet 

inte om andra har andra erfarenheter 

Runar Andersson: Den forsta fragan; Du sa dike och det kan 

jag halla med om. I ett dike har Du alltsa materialtransport. 

Jag pratar alltsa inte om diken utan om infiltrationsytor 

Ga och titta i en regnvattenbrunn i en lagpunkt som ligger 

pa en infil och mat vattenflodet och ga samtidigt 

och titta en brunn i en terranglagpunkt som tillfors 

vatten ett dike eller ifran hardgjorda ytor, sa far Du 

se vilken drastisk skillnad det ar 

Nar det , jag ar inte vattenkemist, men jag vet 

' att salt ar nagonting som loser 

ner till grundvattnet Det stannar al 

. Det finns vaxter, s , som ar kans-
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liga for t. Det har Du ratt i, men att 

I Du kan ju aka mil efter mil efter 

kornrnuner och vagforvaltning fri , men det ar 

anda' Du ju att saltet tar dod pa vaxtl 

Roy Borjesson: Det ar 

Runar Andersson: Jag ar sjalv boende sedan manga, 

omedelbart intill en gata och jag lagger snon gatan pa 

tomtmark och det fungerar alldeles utmarkt Jag har alltsa 

bade onliga erfarenheter och sedan har jag natur s 

jag grundar ju inte detta bara pa mina egna 

heter - mycket fran samarbete med kornrnunfolk 

C.G. Ekman, Boras: Det ar nog sa att de flesta av oss har nu, 

tror att lokalt omhandertagande av dagvatten ger kost-

nader an det traditionella systemet Men jag inte att 

man skall ta med sadana ovidkornrnande saker som t ex det har 

med vagbredd, borttagen gangbana eller borttagna tenar 

nar man gor kostnadsjamforelser mellan lokalt 

av och det traditionella systemet Da skulle man 

lika kunna ta med en kostnadsminskning for ett 

hus 

Runar Andersson: Om man vill skapa forutsattningar for en 

gangtrafik, sa har vi ju visat att aven det kan vi gora och 

anda halla ner, och minska anlaggningskostnaderna i jamforelse 

med konventionellt omhandertagande av 

C G Ekman: Det ar klart att det ar inte manga % till eller 

fran men folk reagerar lite grann mot felaktiga kostnadsbe

Man kan lika garna lagga gangvagen vid sidan om i 

det traditionella systemet ocksa Det ar 

omhandertagande av dagvatten att 

som har med 

i och for s 

Runar Andersson: Du lagger ltsa gangvagen och sam-

lar inte vattnet pa gangvagen med kantstod Da har Du ju 

tagit s det konventionella systemet till det 

omhandertagningssystemet och vi om. 
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: Det ar skt sa att i varje fall for ass sam ar kommu-

nalt engagerade har, ar det inte alls ovanligt att vi har en 

gata utan kantsten och utan gangbana och intill den har vi en 

gangvag liggande Da kan man val inte saga att vi har tagit 

nagot steg over i och for sig. Vi bara anvander ass av de nya 

och sam finns, de onskemal som finns, att ha sepa-

rerad trafik sa langt sam mojligt. Du har sa mycket positivt 

att komma med anda, Du behover inte ta med de sma kostnader 

detta gallere 

Leif Andreassen: Detta ar ett bra exempel pa att nar man for

soker forandra det existerande, da blir det automatiskt sa 

att det kommer synpunkter av den typ Du nu for fram Det ar 

svart att forandra nagot existerande. Nu syftar vi till nagon

ting sam ar battre och darfor ar det en allman uppmaning till 

Er att komma med kritiska synpunkter. Vi skall forsoka fora 

fram dem och fa in dem sa att man kan bibehalla denna stravan 

mot nagonting battre och komma dit. 

Jag har sjalv varit utsatt for nagot liknande en gang, nar 

jag helt blaogt stod och talade om den stora fordelen med 

oppna diken i stallet for dagvattenledningar inne i samhallen, 

och fick mothall av planerare som ansag att det kan man alls 

inte ha. 

Runar Andersson: Den har redovisningen vi har haft idag, den 

pekar pa vissa kostnadsreducerande mojligheter i vart samhalle. 

Sjalvfallet kan man da lagga en gangbana pa hogpunkten av en 

gata och infiltrera vatten pa motsatta sidan men det dar ar 

planberoende atgarder alltihop Jag ar alltsa inte negativ 

mot gangbana sam sadan, tvartom sa vill jag och det ar val 

en annan forskningsuppgift, skapa manskliga traf lationer 

i var narmiljo utan att for den skull stalla undan bilen pa 

ett visst speciellt stalle och sedan ga 300 m. 

Ragnar Sj trand: LOD-systemet val framfor allt bra 

vid kallar hus, men jag tror att det ar lite att 

klara om man har hus med kallare. Det behover man kanske inte 

ha i sa star utstrackning i nya omraden, men i aldre omraden 
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kan vara att utes att man lmanna 

nar man har int-

1 hus 

Runar 

val 

son Bo Carls 

med kallarhuset 

Han sa att draneri 

till en 

att det ar 

kan man 
• I) 

1r sa 

raknat Det finns ingen anledning att 

bygga for att ta hand om obetydliga mang-

der vatten varje Det har ar ett problem som man dels 

relatera till och vad den sager om 

, dels till en s dar man kanske 

inte til att bygga kallarhus, utan att dessa da lokali-

seras dar det ar mojligt. Det har ar valdigt vasentligt om 

Du om har sattningsproblem. Bygg en 

kallare ute pa en lers och ta konsekvenserna i form av 

Det ar inte sa sardeles roligt att mota konsumen-

ten nar han kommer och sager att, titta jag 

har s har och mina servis har gatt 

av darfor att man daligt Det har ar en ganska vik-

jag det var rol att Du tog upp den 

Lei£ son: Det ar val nu, att det har LOD-systemet, 

det leder 

nar Hans 

fram till kallarlosa hus Det kunde vi ocksa se 

redovisade sina ledningar i Karlskoga. 

Runar : Det ar nodvandigtvis sa. Daremot leder 

LOD-systemet fram till ett behov av att forplanera sa att vi 

dar ar att utfora hus med hittar 

kal som att vi hittar dar det ar 

lampligt att 

VA-tekniker har inom 

och 

avseende De kan inte det har 

ta ansvaret och 

vi inte om vi inte 

hus. Det ar ett ansvar som vi 

byggnadsnamnden 

pa ratt i 

utan det ar vi som 

. Det kan 
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Hans Just nar det ler kallarhusen ar det valdigt 

viktigt som Runar Andersson att man lagger dem dar 

inte laggningsdjupen for ledningarna alltfor mycket 

Man kan ocksa di bebygge en sa att man sager att 

kallarhusen dar redan har, pa 

fall och liknande, ett markdjup sa att kallarna kan ans 

och att man kallarlosa hus i den hogre delen och skulle 

det vara som till varje s vill ha ett kallar-

hus just i den del som ar reserverad for kallarlosa hus sa 

finns det ju pumpsystem Vi har ju det har LPS-systemet som 

gor att man mycket val tekni kan losa detta 

Per Wedel: Hur faststaller man vad som ar in- och utstrom

ningsomrade, det undrar man verkligen 

Leif Andreassen Detta ar alltsa fragor som kommer upp, vad 

finns det nu nar man skall for lokalt 

omhandertagande av dagvatten, maste man vanda sig till CTH

gruppen eller finns det mojl att lara sig det har sj 

Olov Holmstrand: var inne pa det dar lite grand i min 

genomgang och Bo Lind var inne pa det i sin genomgang 

Karlskoga ocksa Om vi borja med hur vi har burit oss 

at i , sa var dar inte sa svart darfor att dar gjor-

des en vegetationsinventer och sedan gjorde vi en geo-

hydrologisk inventering s och lellt med denna. 

For,den geohydrologiska inventeringen hade vi nagra fa ob-

for men de rackte i stort sett 

inte for att gora en 

att vattnet rann ut i s 

skissera upp pa en karta var uts 

ld, men genom att man da sag 

1 Sa kunde man mycket Val 

och 

genom att topografin och geologin 

fick vi fram, som vi , en bra bild. Sedan fick vi da en 

kontroll pa detta genom inventeringen, dar man hade 

tittat pa sadana saker som 

bildning och vi s 

overens, val till och med 

till och att 

lning och jordmanens ut

har tva bilderna stamde 

Man kan val att det 

det har, som man kan 
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anvanda var for s eller kombinerat Den ena ar att for-

soka fa red a pa hur 1 i och 

var man uts av I och det ar 

som var och en som arbetar med ska 

klara av Det alltsa inte alls en 

till Den andra moj ar att inventera 

kartera och for att klara av detta sa behover 

man naturligtvis en botanist men det behover s 

inte heller vara en . Daremot ar det val sa hit-

har varit sa vanligt att man in tills att det 

botanister nar det ler planlaggnings , men det ar 

kanske nagonting som man skulle fundera pa i storre utstrack

ning 

Anders Eriksson, AIB AB, Stockholm Jag vill bara att 

in- och utstromningsomraden varierar ocksa nagot under aret 

sa att man med hogt grundvattenstand ofta har 

ett storre uts an man har under lagt 

vattenstand Sedan vill jag for dem som ar intresserade tala 

om att det har kommit en bro Statens Lant-

bruksinformation som heter Problemjordar och som talar om 

hur mycket vatten man kan magasinera i olika jordarter och 

hur pass strukturstabila olika jordarter ar 

Runar Andersson Med anledning av diskussionen om in- och 

bar a vilja 0 det va-pa 

Hypotetiskt om vi har en 

utstromningsomraden skulle jag 

sentliga i dessa undersokningar 

bebyggelse pa en lermark, en 

exploatera ett ornrade sorn 

omrade, da rnaste vi noga 

intlig lse och vill 

intill 0 ett pa 

hur llforseln 

till lerornradet sker vi uppe pa ett 

och tar bort dar da rninskar alltsa 

bildningen sorn regel under en intill lerslatt och vi 

far alltsa en Da staller vi till 

for den befintl lsen dar nere Detta ar s 

hander i valdigt stor uts i t land Det 

skrackliga konsekvenser Det drabbar ju valdigt 

skilda rnanniskore 

sorn 

for-

en-
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Till Er fran kommunerna idag, skulle jag vilja trycka pa 

vikten av att forundersokningar i god tid, det ar 

bil och enkelt att satta ner grundvattenror och lata er-

farna geohydrologer gora utvarderingar av de tilltankta ex-

ploateringsornradena. Ta allt hansyn till ig 

bebyggelse sorn pa sattningskansliga lerornraden 

Da klarar vi oss alltsa undan rnanga rniljoner i onodiga inves

teringar. 

Leif Andreasson Vi har fatt en bild av den verksarnhet sorn 

har bedrivits och de resultat man har natt frarn till nar det 

galler lokalt ornhandertagande av dagvatten. Vi kan konstatera 

att alla problem inte ar losta och att det finns ett skisserat 

behov av kning. For narvarande kan det vara vettigt att ta 

den kunskap sorn finns, vi behover lite tid kanske, men i start 

sett sa har vi en del kunskap for att ga ut och prova och 

tillarnpa lokalt ornhandertagande av dagvatten. Ytterligare kun

skap far komrna till, sa att vi kan kornplettera bilden av forsk

ningsbehovet och sedan om nagra ar ta en ny satsning, men nu 

ar det nog i start sett sa sorn Orjan Eriksson, BFR, sa vi har 

natt upp till en viss plattforrn dar vi kan prova hur lokalt 

ornhandertagande av dagvatten fungerar i praktiken. Vi ar inte 

helt fardiga, vi har inte alla bitar, vi har inte lagarna 

t ex, men vi kan skaffa rnera erfarenheter. Sedan vill jag 

narnna att de sorn har organiserat det har serninariet ar Geo

hydrologiska forskningsgruppen pa Chalmers och jag tycker att 

vi skall tacka dern och ~lla foredragshallare sorn har engagerat 

sig under den har dagen. 

Tack sa rnycket for upprnarksarnheten, rnina darner och herrar. 



Figur 1.1 Huvudsakliga fragestallningar vid lokalt omhandertagande av 
dagvatten. 

Figur 1.2 Olika varianter av den omattade zonen. 
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Figur 1.15 Dielektricitetskonstanten sam funktion 
av vattenhalten 

Figur 1.16 Albedon ar ett matt pa vattenhalt. 
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Figur 1.19 nfiltratlons teten avtar med tiden. 
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Figur 2.3 Draneringsmagasin. 

Figur 2.4 Perkolationsmagasin med braddavlopp. 

Figur 2.5 Infiltration pa vegetationsyta med 
dagvattenbrunn i ~agpunkt. 
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Figur 5.5 Perkolationsmagasin. 

Figur 5.6 Volymmagasin 



de IOV"' SO'r'\'i 

{cgeore d 
-~'jsi~m 

~"""" tc.;.- ovcr--

Y" s d iV\"\~~sio ner 

oc ~ 

dc:; 

-E. 

-

1/ 

ev,. 

Figur 5.7 Generella kostnadsm nskande anlagg
ningsde ar. 

Figur 5.8 Ledningsdimensioner vid LOD och konventione 1t 
system. 
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F r5.13 tern os ing med 

Instromningsomradc 

Areal 20 ha: 226 lgh i smahus 

Anli:iggning sdel 

Huvudledningar 

Nyanlagda strackor 

Del i befintliga strackor 

Totalt 
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Kantstoo --
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l 
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535 000 

-
480 000 

335 000 7 
160 000 

70 000 

1 045 000 

I 

i 
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03 000 

Konventionellt 
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......1> 

Figur 5. 4 ingskostnader for och konven-
t system 
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F gur 7. De viktigaste 1agarna. 
Figur 7.2 Bygglagutredningen. 
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Figur 7.5 Miljoskyddskungorelsen. 

Figur 7 6 Miljoskyddsutredningen. 
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Figur 7.7 Vattenlagsutredningen. 
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Figur 7.8 Halsovardsstadgeutredningen. 
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Figur 8.10 Principlosning, takvatten. 

76 

Dalen 5. 



--
--

Figur 9. Vat ans. Figur 9.2 Allmanna r. 

--...) 

--...) 



(1J 
c 
c 

:m 
E 



F i gu r 9. 5 

Ledningarna i 
en av gatorna. 

3.50 

- O.OB 

....- 2.5% 

Figur 9.6 Gatusektion. 

K 6.50 

iii 
II I 
II i 

:!: 0.00 

-0. so 

2.5% 

-0.57 

'SVENSKA RIKSBYGGEN 
~KTfA"<QSJ(O+<T'OI'IET I 00TE800W) 

MARI<:Fi.R'-11<:TIONEM 

bi.ASTH!UO<lsr'f:RlqA~, TEL en,,., 04 oo 
oox ,,_ 400 l2 CIOT"!'eo<>o 

s 2.25 

-0.08 

79. 

G.2.25 



80. 

8.00 

0.25 0.50 6.50 

! 0.00 

-0.50 

4 

Figur 9.7 Gatusektion. 

Figur 9.8 Vattenavledning fran tomt. 
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