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Dagvattenhantering med Aquaton™

Avsättningsmagasin

Avsättningsmagasin

Var?

Avsättningsmagasin är en typ av underjordiskt magasin för fördröjning
och rening av dagvatten. Magasinet anläggs med en tät botten och har
ungefär densamma funktion som en slamavskiljare.
Om magasinet exempåelvis anläggs i en tät lerjord fungerar
ävend enna som en tät botten. Efter vattnet passerat
magasinet leds det vidare till ytterligare fördröjning,
alternativt till en dagvattenledning.

I områden med hög grundvattennivå rekommenderas ett
magasin som detta med en tät duk för att undvika förorenat
vatten (om så är fallet) i direktkontakt med grundvattnet.
Dimensionering
Denna typ av anläggning passar bäst i områden där det inte
finns möjlighet för infiltration i mark. Kapaciteten för att ta
emot ytavrinnande dagvatten styrs av tunnelvolymen och

4

Fördelar
+ Driftstabil anläggning för dagvattenhantering
+ Kräver liten yta ovan mark
+ Ger högre fördröjningsvolym än
magasin av enbart

Reningen uppstår genom att sediment och partikelbundna
föroreningar ansamlas i avlagringstunneln. Denna typ av
lösning kan lämpa sig i områden med brist på utrymme eller
där infiltration i mark inte är möjlig.
Utformning
En urschaktad grop anläggs med ett tunt lager makadam
i botten. Sedan monteras tunnelmagasin ovanpå och
därefter fylls gropen upp med makadam. Gropen avskiljs från
omgivande mark med hjälp av en tät duk. Dagvattnet leds
till magasinet genom en fördelarbrunn. Tunneln förebygger
risken för igensättning då den fungerar som sandfång vilken
kan spolas ren. Magasinet förses med bräddavlopp som
ansluter till ett öppet dike eller en dagvattenledning. Den
fördröjande kapaciteten uppstår i tunnelns volym samt
makadamens porvolym.

I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra ytor där det
finns behov av att avleda dagvatten.

+ makadam för samma schaktvolym
+ Ger både flödesutjämning och rening av dagvatten
+ Kan med anpassad utformning vara
del av system för att avleda extrema flöden
volymen i kringliggande makadam. Rekommendationen
är att hela den dimensionerande regnvolymen ska
rymmas i tunnelvolymen och makadamvolymen. Med
ett tunnelmagasin i botten av installationen ökar
fördröjningskapaciteten och ytbehovet minskar för
fördröjning av samma regnvolym som i ett magasin enbart
av makadam.
Nederbörd som överskrider magasinsvolymen behöver
avledas till ett öppet dike eller dagvattennätet.

+ Med tunnelmagasin ökas hela magasinets livslängd avsevärt
Att tänka på
– Kräver utrymme under markytan
– Bidrar inte till naturlig grundvattenbildning
– Saknas bräddfunktion finns
– risk för att sedimenten spolas ut vid
extremaflöden

Avsättningsmagasin

Avsättningsmagasin

Avsättningsmagasin med Aquaton: Begränsar schaktvolymen. Mer platseffektiv fördröjningsvolym. Ökad livslängd.

– Applikationsmöjligheter

Möjlighet för spolning igenom rensbrunnen.

Avsättningsmagasin utan Aquaton: Ökad schaktvolym. Begränsad livslängd. Ingen möjlighet för spolning eller underhåll.

Reningsförmåga
Avsättningsmagasin avskiljer främst partikelbundna föroreningar genom sedimentation.
Förmågan att avskilja partikelbundna föroreningar ökar avsevärt med ett tunnelsystem
med avlagringstunnel. Avsättningsmagasin med tunnelmagasin bidrar till en betydligt
högre rening än enbart makadam då tunneln fångar upp sediment. En högre andel finare
fraktioner i makadamdiket ökar också reningskapaciteten men minskar samtidigt den
fördröjande volymen.
Vinterdrift
Avsättningsmagasin har god kapacitet att avleda smältvatten så länge det är isfritt men
vid frysning minskar rening då magasinet enbart består av makadam. Med ett magasin
med tunnel undviks detta problem och magasinet kommer fortfarande kunna fördröja.

Risker/säkerhet
Det finns inga identifierade säkerhetsrisker.
Drift och underhåll
Tunnelmagasinet installeras med en avlagringstunnel vilken fångar upp sediment och på
så vis undviks risken för igensättning samt gör magasinen rensbara.
Kostnad
Platsens förutsättningar har stor kostnadspåverkan. Att anlägga avsättningsmagasin
med tunnelmagasin kostar något mer än att anlägga utan tunnel men kräver samtidigt
mindre yta för samma magasinsvolym vilket bland annat minskar schakt- och eventuella
skötselkostnader för ytliga magasin. Med ett tunnelmagasin ökar livslängden på
magasinet avsevärt då ett magasin av enbart makadam har en begränsad livslängd.

Mervärden
Bidrar till att utjämna flöden.
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Perkolationsmagasin

Dagvattenhantering med Aquaton™

Perkolationsmagasin

Var?

Perkolationsmagasin är underjordiska magasin med öppen botten och/
eller vägg som kan användas för att fördröja och rena dagvatten.

I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra ytor där det
finns behov av att avleda dagvatten.
Fördelar
+ Ger högre fördröjningsvolym än
magasin av enbart makadam för
samma schaktvolym
+ Ger både flödesutjämning och rening av dagvatten
+ Kan med anpassad utformning vara
del av system för att avleda extrema flöden
+ Kan hålla dagvatten ytligt vid ytlig
anläggning
+ Kan bidra till naturlig grundvattenbildning
+ Med avlagringstunnel ökas hela
magasinets livslängd avsevärt

Perkolationsmagasin vid anläggning. Kan anläggas i en eller flera rader.
Med Aquaton avlagringstunnel i magasinet uppstår rening
genom sedimentering av suspenderat material och partikelbundna föroreningar i avlagringstunneln och genom att
vattnet sedan perkolerar genom underliggande mark.
Perkolationsmagasin som placeras nära markytan kallas
för resorptionsdike vilket innebär att växterna kan ta upp
vatten och bidra till rening. Vid lämpliga markförhållanden
kan perkolationsmagasin både användas i gatumiljöer och
på bostadsgårdar.
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Utformning
En urschaktad grop anläggs med ett tunt lager makadam
i botten. Sedan monteras tunnelmagasin ovanpå och
därefter fylls gropen upp med makadam. Gropen avskiljs från
omgivande mark med hjälp av geotextil vilket förebygger
risken för igensättning och att makadamlagret sjunker
ner i underliggande mark. Dagvattnet leds till magasinet
genom en fördelarbrunn. Tunneln förebygger risken för
igensättning då den fungerar som sandfång vilken kan

Att tänka på
− Kräver utrymme på markytan
− Risk för att infiltrations-kapaciteten
i jordlagret försämras succesivt
− Kräver visst avstånd till grundvatten
och passar således inte i områden
med högt grundvattenn

Perkolationsmagasin

– Applikationsmöjligheter

spolas ren. Magasinet kan även förses med bräddavlopp som ansluter till ett öppet dike
eller en dagvattenledning. Tömning av magasinet sker genom att vattnet perkolerar
utåt och nedåt till omkringliggande marklager. Den fördröjande kapaciteten uppstår i
tunnelns volym samt makadamens porvolym. I perkolationsmagasin som ligger direkt
under markytan uppstår fördelen att en relativt stor mängd vatten även kan tas upp av
vegetationen vid låga till måttliga flöden. Därav kallat resorptionsdike.
I områden med hög grundvattennivå rekommenderas ett magasin som detta att
omslutas av en tät duk för att undvika förorenat vatten (om så är fallet) i direktkontakt
med grundvattnet. Då fungerar magasinet som ett underjordiskt fördröjningsmagasin
utan infiltration i marken.
Dimensionering
Denna typ av anläggning passar bäst i områden med förhållandevis genomsläpplig
terrass. Vattnet tillåts då att relativt fort infiltrera vidare i marken efter det passerat
genom magasinet. Kapaciteten för att ta emot ytavrinnande dagvatten styrs av
fördröjningsvolymen i diket, tunnelvolymen och volymen i kringliggande makadam samt
markens infiltrationskapacitet. Rekommendationen är att hela den dimensionerande
regnvolymen ska rymmas i fördröjningsvolymen, tunnelvolymen och makadamvolymen.
Med ett tunnelmagasin i botten av installationen ökar fördröjningskapaciteten och
ytbehovet minskar för fördröjning av samma regnvolym som i ett magasin enbart av
makadam. Nederbörd som överskrider magasinsvolymen behöver avledas till ett öppet
dike eller dagvattennätet.
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Perkolationsmagasin

Perkolationsmagasin

Perkolationsmagasin med Aquaton: Begränsar Schaktvolymen. Mer platseffektiv fördröjningsvolym. Ökad livslängd.

Möjlighet för spolning igenom rensbrunnen.

Perkolationsmagasin utan Aquaton: Ökad schaktvolym. Begränsad livslängd. Ingen möjlighet för spolning eller underhåll.

Reningsförmåga
Perkolationsmagasin avskiljer främst partikelbundna föroreningar genom sedi-mentation.
Förmågan att avskilja partikelbundna föroreningar ökar avsevärt med en avlagringstunnel.
Perkolationsmagasin kan även bidra med att avskilja lösta föroreningar genom den
rening som uppstår när vattnet infiltrerar i marken under diket. Perkolationsmagasin med
tunnelmagasin bidrar till en betydligt högre rening än enbart makadam då tunneln fångar upp
sediment. En högre andel finare fraktioner i makadamdiket ökar också reningskapaciteten
men minskar samtidigt den fördröjande volymen och infiltrationskapaciteten.
Vinterdrift
Perkolationsmagasin har god kapacitet att avleda smältvatten så länge det är isfritt
men vid frysning minskar både infiltration och rening då magasinet enbart består av
makadam. Med ett magasin med tunnel undviks detta problem och magasinet kommer
fortfarande kunna fördröja.
Mervärden
Bidrar till naturlig grundvattenbildning och att utjämna flöden samt kan bidra med
växttillgängligt vatten om magasinet är ytligt.
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Risker/säkerhet
Risk för förorening av grundvatten kan uppstå om avstånd mellan magasinet och
grundvattennivån inte är tillräckligt.
Drift och underhåll
Tunnelmagasinet installeras med en avlagringstunnel vilken fångar upp sediment och
på så vis undviks risken för igensättning samt gör magasinen rensbara. Ytligt liggande,
dikesformade perkolationsmagasin (resorptionsdiken) kräver relativt lite skötsel. Viktigt
är dock att regelbundet kontrollera hydrauliken så att diket inte förblir igensatt.
Kostnad
Platsens förutsättningar har stor kostnadspåverkan. Att anlägga perkolationsmagasin
med tunnelmagasin kostar något mer än att anlägga utan tunnel men kräver samtidigt
mindre yta för samma magasinsvolym vilket bland annat minskar schakt- och eventuella
skötselkostnader för ytliga magasin. Med ett tunnelmagasin ökar livslängden på
magasinet avsevärt då ett magasin av enbart makadam har en begränsad livslängd.

Makadamdike

Makadamdike

Var?

Makadamdike kan användas för att fördröja, avleda och till viss del rena
dagvatten men med Aquaton tunnelsystem med avlagringstunnel ökar
fördröjnings- och reningsförmågan samt anläggningens livslängd.
Makadamdikena fungerar till viss del på samma sätt som
infiltrationsstråk eller svackdiken men innehåller normalt
ingen vegetation, jord eller sand vilket minskar filtreringen.
Vid lämpliga markförhållanden kan dock en del av vattnet
infiltrera vidare i marken och därmed till viss del renas.
Makadamdiken anläggs ofta i anslutning till vägar, gator
och parkeringsplatser. Dagvatten kan också ledas via rör
från andra hårdgjorda ytor ut över diket. Dikena kan även
kombineras med andra dagvattensystem.
Utformning
Ett makadamdike utformas som ett dike som fylls med
makadam. Bottenbredd ska vara minst 1 meter men justeras
beroende av tunnelstorlek. Diket byggs upp med ett
makadamlager i botten. Sedan monteras tunnelarna och
resterande makadam fylls på.
För att vattnet ska kunna rinna ut i makadamdiket ska
angränsande gräsyta ligga cirka fem centimeter lägre än
angränsande hårdgjord yta. Dikenas lutning i längdled bör
vara svag (högst en procent).

– Applikationsmöjligheter

till avledning finnas antingen till ledningsnät eller förbi
anläggningen.
Dimensionering
Kapaciteten för att ta emot ytavrinnande dagvatten styrs
av fördröjningsvolymen i diket, tunnelvolymen och volymen i
kringliggande makadam samt markens infiltrationskapacitet.
Rekommendationen är att hela den dimensionerande

I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra ytor där det
finns behov av att avleda dagvatten.
Fördelar
+ Ger högre fördröjningsvolym än
dike av enbart makadam för samma
schaktvolym
+ Ger både flödesutjämning och viss
rening av dagvatten
+ Kan med anpassad utformning vara
del av system för att avleda extrema flöden
+ Håller dagvatten ytligt
+ Kan bidra till naturlig grundvattenbildning
Att tänka på
– Kräver utrymme på markytan
– Risk för att infiltrationskapaciteten i
jordlagret försämras succesivt

Längre stråk kan vid behov delas upp i terrasserade
sektioner. När flödet överstiger makadamens infiltrationskapacitet avleds det till tunnelmagasinet med hjälp av
bräddbrunnar. Bräddbrunnarna måste ligga i nivå med
den maximalt tillåtna vattennivån och ska inte placeras i
botten av diket.
Vid högre flöden än det dimensionerande skall möjlighet
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Makadamdike

Makadamdike

Makadamdike med Aquaton: Begränsar schaktvolymen. Mer platseffektiv fördröjningsvolym. Ökad livslängd.

Möjlighet för bräddning och spolning genom rensbrunnen.

Makadamdike utan Aquaton: Ökad schaktvolym. Begränsad livslängd. Ingen möjlighet för spolning eller underhåll.

regnvolymen ska rymmas i fördröjningsvolymen, tunnelvolymen och makadamvolymen.
Tack vare den ökade volymen i tunnelmagasinet uppstår fördelen att skapa en minskad
volym i fördröjningszonen. Med ett tunnelmagasin i botten av installationen ökar
fördröjningskapaciteten och ytbehovet minskar för fördröjning av samma regnvolym.
Nederbörd som överskrider magasinsvolymen behöver avledas till dagvattennätet.
Reningsförmåga
Makadamdiken avskiljer främst partikelbundna föroreningar genom sedimentation.
Förmågan att avskilja partikelbundna föroreningar kan ligga mellan 50-90 procent, men
siffrorna är osäkra eftersom det finns få studier som redovisar reningseffekten. Med ett
tunnelsystem med avlagringstunnel kan man öka denna reningsförmågan avsevärt.
Makadamdiken kan även bidra med att avskilja lösta föroreningar genom den rening som
uppstår när vattnet infiltrerar i marken under diket. Diken med tunnelmagasin bidrar
till en betydligt högre rening än enbart makadam då tunneln fångar upp sediment.
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En högre andel finare fraktioner i makadamdiket ökar också reningskapaciteten men
minskar samtidigt den fördröjande volymen och infiltrationskapaciteten.
Vinterdrift
Makadamdiken kan användas för att förvara snö. De har god kapacitet att avleda
smältvatten så länge det är isfritt men vid frysning minskar både infiltration och
rening. Är infiltrationskapaciteten god från start fryser diket inte lika lätt.
Mervärden
Tekniken bidrar till viss del med grönyta. De beväxta slänterna och infiltrationen
(om marken är lämplig) bidrar till att minska avrinningen och utjämna flöden.
Tillåts vatten att perkolera till underliggande mark kan det även bidra till naturlig
grundvattenbildning.
Risker/säkerhet
Makadamdiken utgör inte en säkerhetsrisk i och med att de har flacka slänter.

Makadamdike

Drift och underhåll
Nyanlagda diken bör snarast besås med snabbväxande gräs. Gräset ger
erosionsskydd och motverkar etablering av ogräs, två kritiska faktorer under de
första åren. Har gräset väl fått fäste är diket relativt lätt att underhålla, tack vare de
flacka slänterna. Det löpande underhållet innefattar ogräsrensning, gräsklippning
och renhållning. Ytan måste hållas fri från skräp och löv och översvämningsskydd
kontrolleras regelbundet. Tunnelmagasinet installeras med en avlagringstunnel
vilken fångar upp sediment då belastningen blir hög och vattnet bräddas ner

– Applikationsmöjligheter

i tunneln. Detta minskar både riskerna för igensättning och att vattnet ska bli
stående i diket samt gör makadamdiken rensbara.
Kostnad
Platsens förutsättningar har stor kostnadspåverkan. Att anlägga makadamdike
med tunnelmagasin kostar något mer än att anlägga vanliga diken men kräver
samtidigt mindre yta för samma magasinsvolym vilket bland annat kan minska
schakt- och skötselkostnader.
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Infiltrationsstråk
Infiltrationsstråk kan användas för att fördröja, rena och avleda dagvatten. Stråken fungerar i flera
avseende på samma sätt som nedsänkta växtbäddar.
Både växtligheten och marken i stråken bidrar till
att vattnet renas. Infiltrationsstråk anläggs ofta i
anslutning till vägar, gator och parkeringsplatser.
Dagvatten kan också ledas via rör från andra hårdgjorda
ytor ut över stråken.
Utformning
Ett infiltrationsstråk utformas som ett dike med svagt
sluttande slänter (högst tio grader). Bottenbredden ska
vara minst 1 meter men justeras beroende av tunnelstorlek.
Diket byggs upp med ett makadamlager i botten. Sedan
monteras tunnlarna och resterande makadam fylls på
följt av ett grusskikt och därefter sandblandad matjord
som avslutas med ett vegetationsskikt, lämpligen gräs.
För att vattnet ska kunna rinna ut i infiltrationsstråket
ska gräsytan ligga cirka fem centimeter lägre är
angränsande hårdgjord yta. Stråkens lutning i längdled
bör vara svag (högst en procent). Längre stråk kan vid
behov delas upp i terrasserade sektioner.
När flödet överstiger jordens infiltrationskapacitet avleds
det till avlagringstunneln och kringliggande makadam
med hjälp av bräddbrunnar. Bräddbrunnarna måste ligga
i nivå med den maximalt tillåtna vattennivån och ska inte
placeras i botten av diket.
Dimensionering
Kapaciteten för att ta emot ytavrinnande dagvatten
styrs av fördröjningsvolymen i ståket, tunnelvolymen
och volymen i kringliggande makadam samt
markens infiltrationskapacitet. Rekommendationen
är att hela den dimensionerande regnvolymen ska
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rymmas i fördröjningsvolymen, tunnel-volymen och
kringliggande makadam. Tack vare den ökade volymen i
avlagringstunneln uppstår fördelen att skapa en minskad
volym i fördröjningszonen. Med en avlagringstunnel i
botten av installationen ökar fördröjningskapaciteten
och ytbehovet minskar för fördröjning av samma

regnvolym. Nederbörd som överskrider magasinsvolymen
behöver avledas till dagvattennätet.
Reningsförmåga
Infiltrationsstråk kan fånga upp en hög andel av de
partikelbundna föroreningarna och också avskilja lösta
föroreningar genom den rening som uppstår när vattnet

Var?
I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra ytor där det finns behov av att avleda dagvatten.
Fördelar
+ Avlagrinstunneln förhindrar igensättning och ökar
diekts livslängd
+ Ger högre fördröjningsvolym än dike av enbart makadam för samma schaktvolym
+ Ger både flödesutjämning och rening av dagvatten
+ Kan med anpassad utformning vara del av system
för att avleda extrema flöden
+ Håller dagvatten ytligt
+ Nyttiggör dagvatten
+ Kan bidra till naturlig grundvattenbildning

+ Kan bidra med grönska och biologisk mångfald
+ Estetiskt tilltalande
Att tänka på
– Kräver utrymme på markytan men avlagringstunneln ger en mycket mer effektiv fördröjning för ytan
som krävs
– Risk för att infiltrationskapaciteten i jordlagret
försämras succesivt men avlagringstunneln gör att
växtbäddens fördröjnings- och reningsförmåga

Infiltrationsstråk

– Applikationsmöjligheter

infiltrerar i marken under stråket. Förmågan att avskilja partikelbundna föroreningar
ligger normalt i intervallet 60-95 procent. Med avlagringstunneln fångas partikelbundna
föroreningar upp och ger därmed en utökad reningsförmåga jämfört med svackdiken
utan avlagringstunnel.
Den totala reningseffekten påverkas av det infiltrerande jordlagret i diket; djup,
infiltrationskapacitet och materialets förmåga att binda till sig föroreningar. Ett fint
material ökar reningseffekten, men påverkar å andra sidan infiltrationskapaciteten
i negativ riktning. Reningseffekten blir bäst i infiltrationsstråk med svag lutning, tät
gräsväxt och genomsläpplig jord. Reduktionen av kväve är begränsad, men ökar om det
finns en vattenmättad zon i diket. Växterna bidrar till kvävereningen (med 5-10 procent),
men den viktigaste funktionen är att debidrartill att upprätthålla infiltrationskapaciteten
i stråket och begränsar riskerna för erosion.
Infiltrationsstråken kan även fånga upp organiska miljögifter och smittämnen (exempelvis
från djurspillning). Ytskiktet kan behöva bytas ut för att förhindra igensättning och även
frisättning av bundna föroreningar då organiskt material bryts ner.
Vinterdrift
Reningen fungerar även vintertid men låg temperatur skapar risk för isbildning/
igenfrysning. Då minskar både infiltrationsförmåga och reningseffekt. Stråken har god
förmåga att infiltrera smältvatten och kan användas för att förvara snö. Används sand
med nollfraktion för halkbekämpning kan sandinnehållet i snön skapa risk för att ytan
sätts igen. Även saltning kan påverka infiltrationskapaciteten negativt.
Mervärden
Stråket bidrar med grönyta, tidvis en öppen vattenyta och naturlig grundvattenbildning.
Infiltrationsstråk kan integreras med andra parkfunktioner för att skapa biologisk
mångfald.
Risker/säkerhet
Infiltrationsstråk utgör inte en säkerhetsrisk i och med att de har flacka slänter.
Drift och underhåll
Nyanlagda stråk bör snarast besås med snabbväxande gräs. Gräset ger erosionsskydd
och motverkar etablering av ogräs, två kritiska faktorer under de första åren. Har gräset
väl fått fäste är stråket relativt lätt att underhålla, tack vare de flacka slänterna.
Vegetation med inslag av örter kan etableras på längre sikt. Det löpande underhållet
innefattar gräsklippning och renhållning. Ytan måste hållas fri från skräp och löv.
Avlagringstunnel fångar upp sediment då belastningen blir hög och vattnet bräddas
ner i tunneln. Detta minskar både riskerna för igensättning och att vattnet ska bli
stående i stråket. Som regel ackumuleras föroreningar direkt på, eller nära stråkets
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Infiltrationsstråk

Infiltrationsstråk

Infiltrationstråk med Aquaton: Begränsar schaktvolymen. Mer platseffektiv fördröjningsvolym. Ökad livslängd.

Infiltrationstråk utan Aquaton: Ökad schaktvolym. Begränsad livslängd. Ingen möjlighet för spolning eller underhåll.

ytlager. Genomsläppligheten minskar efter hand och ytan kan till slut bli helt igensatt.
Genomsläppligheten kan återställas genom att ytlagret luckras eller tas bort. Den
senare åtgärden reducerar risken för att de föroreningar som bundits i ytan frisätts
genom nedbrytning av organiskt material.
Kostnad
Platsens förutsättningar har stor kostnadspåverkan. Att anlägga ett infiltrationsstråk
med avlagringstunnel kan kosta något mer än att anlägga en annan typ av
infiltrationsstråk eller dike men kräver samtidigt mindre yta för samma magasinsvolym
vilket bland annat minskar schakt- och skötselkostnader. Genom att anlägga ett stråk
med avlagringstunnel optimeras fördröjningsvolymen och gör stråket lättare att hantera
gällande drift samt förlänger dess livslängd avsevärt vilket även är viktigt att poängtera
gällande kostnad.
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Möjlighet för bräddning och spolning genom rensbrunnen.

Svackdike

– Applikationsmöjligheter

Svackdike
Svackdiken kan användas för att fördröja och avleda dagvatten. Är markförhållandena lämpliga och
infiltration i marken tillåts kan dikena bidra med viss rening.
Även växter hjälper till att rena under växtsäsongen
men främsta reningen uppstår genom att installera
en avlagrinstunnel för att samla upp sediment och
skräp. Svackdiken kan anläggas i anslutning till vägar,
gator och parkeringsplatser och kombineras med andra
dagvattensystem. Dagvatten kan också ledas via rör
från andra hårdgjorda ytor ut över dikena.
Utformning
Ett svackdike utformas som ett dike med svagt
sluttande slänter i nivå under väg eller annan hårdgjord
yta. För att vattnet skall kunna rinna till svackdiket
måste övergången mellan hårdgjord yta och dike
vara nedsänkt. Med hjälp av ett strypt utlopp eller
fördämningar i dikena kan flödesutjämingen höjas
ytterligare.
När flödet överstiger jordens infiltrationskapacitet
avleds det till tunnelmagasinet och kringliggande
makadam med hjälp av bräddbrunnar och sedan vidare
till annan fördröjningsanordning eller ledningsnät.
Bräddbrunnarna måste ligga i nivå med den maximalt
tillåtna vattennivån och ska inte placeras i botten av
diket. För att öka reningseffekt ytterligare kan vattnet
först ledas över flacka slänter innan det når diket.
Svackdiken kan även användas för att förbehandla
vattnet genom att fånga upp grövre sediment innan
vattnet rinner vidare till andra fördröjningsanläggningar
som nedsänkta växtbäddar eller infiltrationsstråk.

Dimensionering
Kapaciteten för att ta emot ytavrinnande dagvatten
styrs av fördröjningsvolymen i diket, tunnelvolymen
och volymen i kringliggande makadam samt markens
infiltrationskapacitet. Rekommendationen är att hela

den dimensionerande regnvolymen ska rymmas i
fördröjningsvolymen, tunnelvolymen och kringliggande
makadam.
Det är viktigt att diket har tillräcklig dimension för att
förebygga risk för erosionsskador vid dimensionerande

Var?
I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor där det finns behov av att avleda
dagvatten.
Fördelar
+ Avlagrinstunneln förhindrar igensättning och ökar
diekts livslängd
+ Ger högre fördröjningsvolym än dike utan avlagringstunnel för samma schaktvolym
+ Ger både flödesutjämning och rening av dagvatten
+ Kan med anpassad utformning vara del av system
för att avleda extrema flöden
+ Håller dagvatten ytligt
+ Nyttiggör dagvatten

+ Kan bidra till naturlig grundvattenbildning
+ Kan bidra med grönska och biologisk mångfald
Att tänka på
– Kräver utrymme på markytan men avlagringstunneln ger en mycket mer effektiv fördröjning för ytan
som krävs
– Risk för att infiltrationskapaciteten i jordlagret
försämras succesivt men avlagringstunneln gör
att växtbäddens fördröjnings- och reningsförmåga
behålls

+ Kan avleda höga flöden
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Svackdike

regn. Flödeshastigheten bör inte över-stiga 1 m/s. Tack vare den ökade volymen i
tunnelmagasinet uppstår fördelen att skapa en minskad volym i fördröjningszonen.

inegativ riktning. Reningseffekten blir bäst i svackdiken med svag lutning, tät
gräsväxt och genomsläpplig jord.

Med ett tunnelmagasin i botten av installationen ökar fördröjningskapaciteten
och ytbehovet minskar för fördröjning av samma regnvolym. Nederbörd som
överskrider magasinsvolymen behöver avledas till annan fördröjningsanordning eller
ledningsnätet.

Reduktionen av kväve är begränsad men ökar om det finns en vattenmättad zon
i diket. Vegetationen bidrar till viss del till kvävereningen men viktigare funktioner
är att den bidrar till att upprätthålla infiltrationskapaciteten i diket och begränsar
riskerna för erosion.

Reningsförmåga
Svackdiken avskiljer främst sand och andra grövre partiklar men kan även fånga upp
en hög andel av de partikelbundna föroreningarna samt avskilja lösta föroreningar
genom den rening som uppstår när vattnet infiltrerar i marken under diket.

Ytskiktet kan efter hand behöva bytas ut för att förhindra igensättning och även
frisättning av bundna föroreningar då organiskt material bryts ner.

Med avlagringstunneln fångas skräp, sediment samt partikelbundna föroreningar
upp och ger därmed en utökad reningsförmåga jämfört med svackdiken utan
avlagringstunnel.
Den totala reningseffekten påverkas av det infiltrerande jordlagret i diket; djup,
infiltrationskapacitet och materialets förmåga att binda till sig föroreningar. Ett fint
material ökar reningseffekten, men påverkar å andra sidan infiltrationskapaciteten
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Vinterdrift
Reningen fungerar även vintertid men låg temperatur skapar risk för isbildning/
igenfrysning. Då minskar både infiltrationsförmåga och reningseffekt. Stråken har
god förmåga att infiltrera smältvatten och kan användas för att förvara snö. Används
sand med nollfraktion för halkbekämpning kan sandinnehållet i snön skapa risk för
att ytan sätts igen. Även saltning kan påverka infiltrationskapaciteten negativt.
Mervärden
Stråket bidrar med grönyta, tidvis en öppen vattenyta och naturlig grundvatten-

Svackdike

Svackdike

Svackdike med Aquaton: Begränsar schaktvolymen. Mer platseffektiv fördröjningsvolym. Ökad livslängd.

– Applikationsmöjligheter

Möjlighet för bräddning och spolning genom rensbrunnen.

Svackdike utan Aquaton: Ökad schaktvolym. Begränsad livslängd. Ingen möjlighet för spolning eller underhåll.

bildning. De bidrar även till minskad avrinning samt utjämning av flöden. Svackdiken
kan integreras med andra parkfunktioner för att skapa biologisk mångfald.
Risker/säkerhet
Svackdiken utgör inte en säkerhetsrisk i och med att de har flacka slänter.
Drift och underhåll
Nyanlagda diken bör fortast möjligt besås med snabbväxande gräs. Gräset ger
erosionsskydd och motverkar etablering av ogräs, två kritiska faktorer under de
första åren. Har gräset väl fått fäste är diket relativt lätt att underhålla, tack vare
de flacka slänterna. Vegetation med inslag av örter kan etableras på längre sikt. Det
löpande underhållet innefattar gräsklippning och renhållning. Ytan skall hållas fri rån
skräp och löv och rensas från sediment. Avlagringstunnel fångar upp sediment då
belastningen blir hög och vattnet bräddas ner i tunneln. Detta minskar både riskerna
för igensättning och att vattnet ska bli stående i diket. Som regel ackumuleras
föroreningar direkt på eller nära stråkets ytlager.

Genomsläppligheten minskar efter hand och ytan kan till slut bli helt igensatt.
Genomsläppligheten kan återställas genom att ytlagret luckras alternativt tas bort.
Den senare åtgärden reducerar risken för att de föroreningar som bundits i ytan
frisätts genom nedbrytning av organiskt material.
Kostnad
Platsens förutsättningar har stor kostnadspåverkan. Att anlägga ett svackdike med
avlagringstunnel kan kosta något mer än att anlägga ett annat typ av svackdike
eller dike men kräver samtidigt mindre yta för samma magasinsvolym vilket bland
annat minskar schakt- och skötselkostnader. Genom att anlägga ett dike med
avlagringstunnel optimeras fördröjningsvolymen och gör diket lättare att hantera
gällande drift samt förlänger dess livslängd avsevärt vilket även är viktigt att
poängtera gällande kostnad.
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Nedsänkt växtbädd
En nedsänkt växtbädd är en typ av planteringsyta som samtidigt kan fördröja och rena dagvatten.
Fördröjningsvolymen skapas genom nedsänkning samt i avlagringstunneln och rening uppstår när
dagvattnet passerar växtbäddens filtrerande material och avlagringstunnel.
Växtligheten bidrar både till rening och till att
upprätthålla infiltrationskapaciteten i det filtrerande
materialet. Exempel på lämpligt växtmaterial är starr,
gräsarter och örter som trivs i fuktängar. Att plantera
träd i nedsänkta växtbäddar är också en möjlighet.
Viktigt att tänka på då är att skapa en tillräcklig
rottillgänglig volym. Växtbäddarna kan användas i
flera olika miljöer, exempelvis på bostadsgårdar eller i
anslutning till vägar och parkeringsytor.
Utformning
En nedsänkt växtbädd kan utformas på flera olika vis.
Dagvatten kan ledas till bädden genom ytavrinning,
via sandfång eller någon typ av brunn. Lösningen
anpassas till den specifika platsen. En nedsänkt
växtbädd kan placeras på plan mark, i sluttning, intill
gatubrunnar eller i anslutning till vägar.
Minsta anläggningdjupet rekommenderas till ca.
en meter. Nedsänkta växtbäddar kan antingen
anläggas med en tät eller öppen botten beroende
på kringliggande markförhållanden. Det skall
alltid i botten, under avlagringstunneln, finnas ett
dräneringslager och ovanför avlagringstunneln
en sandbaserad, genomsläpplig jord. En tillsats
av organiskt material i övre delen av växtbädden
förbättrar den vattenhållande förmågan samt ökar
bäddens förmåga att binda föroreningar. Även
avlagringstunneln ger en betydligt ökad reningseffekt i
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växtbädden samt skapar ett större magasinsutrymme
för flödesutjämning.
Växtbäddens inlopp kan utformas på olika vis.
Vid inloppet bör det finnas en brunn samt ett
erosionsskydd för att undvika förflyttning av material.

Mellan inloppspunkten och själva växtbädden skapas
även där ett utrymme för flödesutjämning. Vid högre
flöden än det dimensionerade skall det finnas möjlighet
att avleda vattnet till ledningsnätet alternativt förbi
anläggningen.

Var?
På kvartersmark, i anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra ytor där det finns behov av att avleda
dagvatten.
Fördelar
+ Avlagringstunneln förhindrar igensättning och ökar
växtbäddens livslängd
+ Ger högre fördröjningsvolym än växtbäddar utan
avlagringstunnel för samma schaktvolym
+ Ger både flödesutjämning och rening av dagvatten
+ Håller dagvatten ytligt
+ Nyttiggör dagvatten
+ Kan bidra till naturlig grundvattenbildning
+ Kan bidra med grönska och biologisk mångfald

+ Estetiskt tilltalandeKan avleda höga flöden
Att tänka på
− Kräver utrymme på markytan men avlagringstunneln ger en mycket mer effektiv fördröjning för ytan
som krävs
− Risk för att infiltrations- kapaciteten i jordlagret
försämras succesivt men avlagringstunneln gör
att växtbäddens fördröjnings- och reningsförmåga
behålls
− Vid högt grundvatten krävs en tät konstruktion

Nedsänkt växtbädd

– Applikationsmöjligheter

Dimensionering
Kapaciteten för att ta emot vatten styrs av fördröjningsvolymen ovan växtbädden,
bäddens infiltrationskapacitet samt avlagringstunnelns volym. Rekommendationen
är att hela den dimensionerade volymen ska rymmas i fördröjningsvolymen ovan
växtbädden samt i avlagringstunneln. Med en avlagringstunnel integrerad minskar
ytbehovet då magasinsvolymen ökar betydligt. Även med ett bra filtermaterial samt
god infiltrationskapacitet minskar ytbehovet då en del av nederbörden kan infiltrera
under tiden regnet pågår. Nederbörd som överstiger magasinsvolymen behöver
bräddas vidare till dagvattennätet. Ytliga och säkra avvattningsvägar behövs för att
ta hand om flöden vid extrem nederbörd.
Reningsförmåga
En nedsänkt växtbädd kan fånga upp en hög andel av partikelbundna föroreningar
och också avskilja lösta föroreningar genom den rening som uppstår när vattnet
infiltrerar i växtbädden. Med avlagringstunneln fångas partikelbundna föroreningar
upp och ger därmed en utökad reningsförmåga jämfört med växtbäddar utan
avlagringstunnel. Den totala reningseffekten påverkas av den infiltrerande
sandbaserade jorden i bädden; djup, infiltrationskapacitet samt materialets
förmåga att binda till sig föroreningar. Ett fint material ökar reningseffekten men
gör å andra sidan att infiltrationskapaciteten försämras. Reduktionen av kväve är
begränsad, men ökar om det finns en vattenmättad zon i diket. Växterna bidrar till
kvävereningen (med 5-10 procent), men den viktigaste funktionen är att de bidrar till
att upprätthålla infiltrationskapaciteten i bädden samt begränsar risken för erosion.
Växtbädden kan även fånga upp organiska miljögifter och smittämnen (exempelvis
från djurspillning). Ytskiktet kan behöva bytas ut för att förhindra igensättning och
även frisättning av bundna föroreningar då organiskt material bryts ner.
Vinterdrift
Reningen fungerar även vintertid men låg temperatur skapar risk för isbildning/
igenfrysning. Då minskar både infiltrationsförmåga och reningseffekt. Bädden har
god förmåga att infiltrera smältvatten och kan användas för att förvara snö. Används
sand med nollfraktion för halkbekämpning kan sandinnehållet i snön skapa risk för
att ytan sätts igen. Även saltning kan påverka infiltrationskapaciteten negativt.
Mervärden
Bädden bidrar med grönyta, tidvis en öppen vattenyta och naturlig
grundvattenbildning vid val av öppna sidor och botten för infiltration. Regnvatten
nyttiggörs och avrinningen minskar även till viss del genom växternas vattenupptag
och transpiration. Växtbäddarna kan även användas som medel för att öka
trafiksäkerheten.
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Perkolationsmagasin
Nedsänkt växtbädd

Nedsänkt växtbädd

Nedsänkt växtbädd med Aquaton: Begränsar schaktvolymen. Mer platseffektiv fördröjningsvolym. Ökad livslängd.

Möjlighet för bräddning och spolning genom rensbrunnen.

Nedsänkt växtbädd utan Aquaton: Ökad schaktvolym. Begränsad livslängd. Ingen möjlighet för spolning eller underhåll.

Risker/säkerhet
Bäddarna skall utformas på så vis att de inte utgör någon risk eller hinder för
framkomligheten.
Drift och underhåll
Nyanlagda växtbäddar kräver etableringsbevattning samt regelbunden kontroll av
vegetationen de första två åren. En del föroreningar ackumuleras vid filterytan vilket
gör att genomsläppligheten efter hand kan minska och så småningom bli igensatt.
Detta kan åtgärdas genom luckring eller utbyte/borttagning av översta lagret av
filtermaterialet. Tunnelmagasinet installeras med en avlagringstunnel vilken fångar
upp sediment då belastningen blir hög och vattnet bräddas ner i tunneln. Detta
minskar både riskerna för igensättning och att vattnet ska bli stående i bädden.
Kostnad
Platsens förutsättningar har stor kostnadspåverkan. Att anlägga en nedsänkt
växtbädd med avlagringstun nel kan kosta något mer än att anlägga en annan typ
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av nedsänkt växtbädd men kräver samtidigt mindre yta för samma magasinsvolym
vilket bland annat minskar schakt- och skötselkostnader. Genom att anlägga en
växtbädd med avlagringstunnel optimeras fördröjningsvolymen och gör växtbädden
lättare att hantera gällande drift samt förlänger dess livslängd avsevärt vilket även
är viktigt att poängtera gällande kostnad.

– Applikationsmöjligheter

We create liveable cities where people feel
happy, healthy and safe
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At tage vare på den verden vi lever i har altid
været ”second nature” for os.
Når vi siger at vi skaber ”liveable cities” er det
mere end et slogan – det er et løfte!
– Wyatt Harding, CEO Milford

We create liveable cities where people feel
happy, healthy and safe

Stenbrovägen 28, 253 68 Helsingborg, Sverige

info.se@milford.dk

+46 (0) 85 25 03 880

se.milford.dk

