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Abstract 

Stormwater is a valuable resource but with climate change and changed precipitation it may 

cause problems in urban environments. With increasing urbanisation more land becomes 

exploited which can not naturally manage stormwater and solve the problems. The purpose with 

this study is to demonstrate the importance of green infrastructure to manage stormwater. The 

stormwater systems this study includes are different forms of green infrastructure; green areas, 

swales, ponds and wetlands. They manage stormwater, have different pros and cons and are 

various good at meeting the selected ecosystem services; balancing stormwater peaks, sewage 

treatment and groundwater recharge. Wetlands stand out as the best at meeting the ecosystem 

services balancing stormwater peaks and sewage treatment. Green areas are best with 

groundwater recharge. These areas can naturally manage stormwater and that is a strong reason 

to preserve and/or restore them during exploitation. 

Sammanfattning 

Dagvatten är en värdefull resurs men med klimatförändringarna och ändrade 

nederbördsmönster kan det istället orsaka problem i urbana miljöer. En samtidigt ökad 

urbanisering ger mer exploaterad mark som ej naturligt kan omhänderta dagvatten och tackla 

problemen. Studiens syfte är att visa vikten av grön infrastruktur för att omhänderta dagvatten. 

Dagvattenlösningarna studien innefattar är olika former av grön infrastruktur; grönområden, 

svackdiken, dammar samt våtmarker. Samtliga omhändertar dagvatten, har olika för- och 

nackdelar och tillgodoser ekosystemtjänsterna utjämning av flödestoppar, rening av dagvatten 

och grundvattenbildning olika. Våtmarker utmärker sig som bäst på att tillgodose 

ekosystemtjänsterna utjämning av flödestoppar samt rening av dagvatten och grönområden är 

bäst på grundvattenbildning. Dessa områden kan naturligt omhänderta dagvatten och det är en 

stark anledning att bevara och/eller återskapa dem vid exploatering. 

Nyckelord 

Dagvatten, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, öppna dagvattenlösningar, utjämning av 

flödestoppar, rening av dagvatten, grundvattenbildning. 
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Inledning  

Bakgrund 

Den mänskliga aktiviteten har orsakat klimatförändringar och ökat jordens medeltemperatur 

sedan samhället industrialiserats (IPCC 2013). Enligt Kjellström et al. (2014) visar olika 

klimatscenarion att temperaturen kommer fortsätta öka under 2000-talet och det kommer även 

vara stora regionala skillnader med högre temperatur över kontinenterna än över haven. 

Klimatförändringarna kommer även leda till förändringar i nederbörden. Troligtvis kommer 

nederbörden öka i områden med redan hög nederbörd och minska i torra områden. I Sverige 

kommer nederbörden att öka med 15-40 procent år 2071-2100 i jämförelse med år 1971-2000. 

Värst drabbat blir landets norra delar men även västkusten kommer få en ökad nederbörd 

(Kjellström et al. 2014). Samhället kan påverkas av den ökande nederbörden då tillgången och 

kvalitén på dricksvatten förändras samt att en ökad nederbörd kan orsaka spridning av 

föroreningar. Ökad nederbörd ger även en större översvämningsrisk samt risk för erosion och 

skred vid sjöar och vattendrag vilket kan orsaka skador på infrastruktur (Kjellström et al. 2014). 

Befolkningsmängden ökar över hela jorden och den största ökningen sker i urbana miljöer 

(United Nations 2015). En ökad urbanisering leder till ökad exploatering och den gröna 

infrastrukturen riskerar då att försvinna vilket kan försämra människors livskvalité (Tzoulas et 

al. 2007). Enligt Stahre (2004) leder den ökande exploateringen i Sverige till att fler och större 

ytor blir hårdgjorda vilket hindrar vatten att naturligt infiltrera marken. Vi får då dagvatten i 

form av nederbörd som tillfälligt rinner längs marken. Dagvattnet rinner längs hårdgjorda ytor 

så som byggnader och asfalt tills det når ett ledningssystem eller genomsläppliga ytor där det 

kan infiltreras (Butler & Davies 2004). Infiltrationen sker då vattnet tränger ner i markens porer 

och hur effektivt det sker beror på jordarten, markstrukturen och fuktigheten (Butler & Davies 

2004). Ledningssystemen som finns i urbana miljöer är två olika typer. Dels finns ett 

kombinerat system med samma ledningar för spill- och dagvatten men det finns även skilda 

system, duplikatsystem, med separata ledningar (Stahre 2004). Många av dessa system är gamla 

och underdimensionerade för den ökade nederbördsmängden som de utsätts för då större ytor 

blir hårdgjorda. När dessa system överbelastas kan det resultera i översvämningar samt 

förorenat dricksvatten (Boverket 2010), det kan kräva en expandering av systemen vilket är dyrt 

(Stahre 2004). Därför är det viktigt att ta tillvara på grön infrastruktur som infiltrerar dagvatten 

naturligt men kostar mycket mindre än ledningssystemen. 

Ekosystemtjänster 

Grön infrastruktur ger ekosystemtjänster till omgivningen. Det är positiva effekter människor 

får direkt eller indirekt från ekosystem (Costanza et al. 1997). Dessa effekter kan vara globala 

genom  

klimatreglering av växtlighet som tar upp koldioxid (Pataki et al. 2011) eller lokala effekter med 

matproduktion genom pollinering (Costanza et al. 1997). Ekosystemtjänster delas in i fyra olika 

grupper av Millennium Ecosystem Assessment (2005): reglerande, försörjande, kulturella och 

stödjande ekosystemtjänster. De som främst är aktuella i urbana miljöer är reglerande och 

kulturella ekosystemtjänster (Gómez-Baggethun & Barton 2013). Där ingår luftrening, 

mikroklimatreglering, bullerdämpning, dränering av dagvatten, rening av dagvatten och 
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rekreations- och kulturella ekosystemtjänster (Bolund & Hunhammar 1999). Tack vare de 

ekosystemtjänster vi får från grön infrastruktur är dessa områden värdefulla i urbana miljöer. 

Tidigare studier har visat att borttagande av grön infrastruktur i urbana miljöer kan ge negativa 

ekonomiska effekter och minskad motståndskraft mot bland annat översvämningar, stormar och 

hög värme (Gómez-Baggethun & Barton 2013). 

För dagvatten skrivs det främst om de reglerande ekosystemtjänsterna dränering och rening 

av dagvatten som grön infrastruktur kan bistå med. Grön infrastruktur fungerar som 

översilningsytor där stora mängder vatten från nederbörd och omkringliggande hårdgjorda ytor 

kan ansamlas för att sedan infiltreras i marken vilket ger dränering och rening (Bolund & 

Hunhammar 1999; Boverket 2010). Även växtligheten tar upp vatten och hjälper på så sätt till 

att omhänderta och rena dagvatten (Bolund & Hunhammar 1999). Att dricksvatten bildas 

genom grundvattenbildning är en försörjande ekosystemtjänst (Lundy & Wade 2011) som inte 

lika ofta kopplas till dagvatten. Tack vare dagvattenhanteringen kan grundvatten bildas, därför 

är det viktigt att räkna den som en ekosystemtjänst vid dagvattenhantering. 

Utjämning av flödestoppar 

Vid hög nederbörd på hårdgjorda ytor blir avrinningen större och mer koncentrerad än den är 

vid naturlig infiltrering i marken (Stahre 2004). Detta ökar risken för skador på infrastruktur och 

byggnader samt översvämningsrisk av vattendrag (Butler & Davies 2004). Tidigare har 

ledningssystem anlagts för att omhänderta dagvatten men dessa är ofta underdimensionerade 

och dyra att åtgärda. Nu är det mer vanligt att använda naturliga platser så som grön 

infrastruktur för att föra bort dagvatten (Stahre 2004). Utjämning av flödestoppar strävar mot att 

omhänderta stora mängder dagvatten under kort tid och grön infrastruktur kan åstadkomma det 

genom att dagvattnet infiltreras i marken, magasineras eller avledas med tröga 

avledningssystem (Butler & Davies 2004; Stahre 2004). Infiltration i marken kan åstadkommas 

av genomsläppliga ytor (Gómez-Baggethun & Barton 2013) och därför kan dagvatten ledas dit. 

Vid magasinering samlas stora mängder vatten på en plats där det inte kan göra skada för att 

sedan ledas undan eller infiltreras i marken (Stahre 2004). Tröga avledningssystem återfinns 

ofta på samma plats som ledningssystemen och leder bort dagvatten från bebyggelse eller 

infrastruktur och har ofta växtlighet som sänker flödeshastigheten (Stahre 2004). Växtlighet 

hjälper även till att minska flödestoppar genom att ta upp vatten och omvandla det till ånga 

genom sin transpiration (Bolund & Hunhammar 1999). Grön infrastruktur kan därför utjämna 

flödestoppar naturligt för att förhindra skador på närområdet. 

Rening av dagvatten 

Dagvatten för med sig föroreningar så som tungmetaller och närsalter som kan skada och 

övergöda naturen (Sörme & Lagerkvist 2002). Tungmetaller som bly, koppar, kadmium och 

zink är giftiga föroreningar som kan föras med dagvattnet och göra skada i naturen (Malmqvist 

1983; Davis et al. 2001). Även närsalterna kväve och fosfor förs med i dagvattnet (Malmqvist 

1983). Kväve och fosfor förekommer i olika former och kan orsaka hög tillväxt av alger som 

kan leda till övergödning och syrebrist i vattnet (Butler & Davies 2004). Föroreningarna som 

dagvattnet för med sig kommer från både luften och marken. Luftburna partiklar kommer främst 

från mänsklig aktivitet och kan antingen torr- eller våtdeponeras på marken (Davis et al. 2001). 

Från marken kommer föroreningarna från bland annat erosion av vägar, utsläpp från fordon och 

byggarbetsplatser (Sörme & Lagerkvist 2002). Föroreningarna är ofta fästa vid partiklar och 



 

 

 5 

förs på så sätt med dagvattnet (Malmqvist 1983; Butler & Davies 2004). Om dessa inte renas 

bort kan påföljden bli förorening eller övergödning av vattendrag (Pataki et al. 2011). För att 

rena dagvattnet från föroreningar kan de sedimenteras, filtreras eller renas genom biologisk 

rening (Persson 1998; Butler & Davies 2004). Vid sedimentation är vattenflödet så pass 

långsamt att partiklar med föroreningar kan suspendera till botten och samlas där istället för att 

följa med vattnet (Persson 1998). När vattnet filtreras genom marken fastnar positivt laddade 

partiklar med föroreningar på de negativt laddade markpartiklarna och på så sätt renas vattnet 

(Alloway 1995). Biologisk rening kan ske genom bland annat denitrifikationsprocessen där 

växter tar upp nitrat och nitrit och omvandlar det till kvävgas eller genom att växter tar upp 

närsalter som binds in i biomassan (Persson 1998). 

Grundvattenbildning 

En av våra källor till dricksvatten är grundvatten (SGU 2013). Att vi får vatten genom 

grundvattenbildning är en försörjande ekosystemtjänst som vi får tack vare en kombination av 

flera olika ekosystemtjänster (Lundy & Wade 2011). Bildning av jord genom erosion och 

filtrering av vatten är två olika ekosystemtjänster som tillsammans bidrar till att bilda 

grundvatten (Lundy & Wade 2011). Vid grundvattenbildning sjunker först vattnet genom en 

omättad zon sen kommer det till en mättad grundvattenzon och fortsätter parallellt med marken 

som grundvatten (SGU 2013). För att bilda grundvatten krävs därför genomsläppliga ytor så 

vatten kan infiltreras i marken. Via infiltration av dagvatten kan det bidra till bildning av 

grundvatten (Keesstra et al. 2012). När nederbörd når marken kan det antingen evaporera, tas 

upp av växter, rinna av markytan eller bli grundvatten. På hårdgjorda ytor kommer stora delar 

av vattenmängden rinna av och en mindre vattenmängd kommer infiltrera marken och bli 

grundvatten (Bolund & Hunhammar 1999; Butler & Davies 2004). Urbana miljöer har även ofta 

ledningssystem för avledning av dagvatten vilket leder till att mindre mängd vatten får 

möjlighet att infiltrera marken och bidra till grundvattenbildningen (Fletcher et al. 2013; SGU 

2013). Även markförhållandena och klimatet har betydelse för hur stor proportion av 

nederbörden som blir grundvatten (Butler & Davies 2004). Jordarten har också betydelse för 

grundvattenbildning, grova jordar har högre grundvattenbildning än morän och finare jordar har 

lägre (SGU 2013). Då grundvatten är en källa till dricksvatten ska grundvattenflödet vara så 

stort att vi kan konsumera vattnet och så rent att vi inte riskerar att bli sjuka av det (SGU 2013). 

Vissa områden i Sverige har en grundvattennivå som ligger under det normala vilket kan vara 

en hälsofara för befolkningen (SGU 2013). Där uttaget av grundvatten är stort och bildningen 

hämmas på grund av hårdgjorda ytor och ledningssystem riskerar grundvattennivån att sjunka 

(Bolund & Hunhammar 1999). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att visa vikten av grön infrastruktur och ekosystemtjänsterna vi får 

därifrån ur ett perspektiv som riktar sig mot dagvattenhantering. 

 Hur väl kan öppna dagvattenlösningar tillgodose ekosystemtjänsterna utjämning av 

vattenflöden, rening av dagvatten samt grundvattenbildning? 

 Vilka för- och nackdelar finns med de öppna dagvattenlösningarna i urbana miljöer? 
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Metod 

För att besvara frågeställningarna gjordes en litteraturstudie samt en enkätundersökning där 

olika typer av öppna dagvattenlösningar och ekosystemtjänster relaterade till dem granskats. 

Litteraturstudie 

För att hitta information samt för- och nackdelar om de olika studieområdena har metoden 

varit litteraturstudier av vetenskapliga artiklar från databasen Web of Science. Sökorden som 

främst använts har varit: ’ecosystem services’ and ’urban’ som fick 1588 resultat varav 4 

resultat användes i studien. Andra sökord var ’stormwater’ and ’urban’ som fick 3065 resultat 

varav 6 stycken användes. Artiklarna valdes ut då de handlade om de valda ekosystemtjänsterna 

och/eller studieområdena. Litteratur har även sökts fram genom referenslistor från de funna 

artiklarna. Den utvalda litteraturen var från Europa och Sverige men även litteratur med 

övergripande information från andra delar av världen har använts. Även rapporter och böcker 

har granskats och använts i litteraturstudien. 

Enkätundersökning 

För att få svar på hur effektiva dagvattenlösningarna är på att tillgodose ekosystemtjänsterna 

samt för- och nackdelar med de olika studieområdena gjordes en enkätundersökning (bilaga 1). 

Enkätundersökningen gjordes genom hemsidan www.enkät.se och skickades ut till 34 personer 

som arbetar med dagvatten, ekosystemtjänster eller samhällsplanering och är verksamma över 

olika delar av landet. Dessa valdes ut då de varit författare av tidigare rapporter om dagvatten 

eller genom företag och myndigheter som arbetar med ämnena. Enkätundersökningen 

besvarades anonymt av 11 personer. Enkäten innehöll 16 frågor vilka handlade om fyra olika 

öppna dagvattenlösningar och hur de tillgodoser de valda ekosystemtjänsterna. Av de 16 

frågorna var 12 av dessa obligatoriska kryssfrågor som besvarades på skalan: bra, ganska bra, 

varken bra eller dåligt, ganska dåligt, dåligt eller vet ej. Svarsalternativet vet ej fanns med för att 

undvika osäkra svar. De fyra andra frågorna hade textsvar och var valfria att besvara. 

Studieområden 

I studien undersöktes hur fyra öppna dagvattenlösningar, som kan vara en del av den gröna 

infrastrukturen, hanterar dagvatten i Sverige. Dessa fyra valdes ut då de är bevuxna med 

vegetation och har liknande egenskaper. De kan vara naturligt och/eller antropogent skapade 

och de kan behållas eller återskapas vid exploatering. Studieområdenas förmåga att tillvarata 

dagvatten beror även på deras jord, storlek och läge i terrängen, detta har dock inte tagits hänsyn 

till i studien. 

Grönområden 

Ytor med växtlighet och genomsläpplig mark räknas i denna studie som grönområden. Det 

kan vara parker, skogar, lekplatser och gräsmattor men inte de andra områdena som studien 

innefattar. Vid exploatering kan dessa områden sparas och användas för att leda dagvatten till 

ifrån omkringliggande område (Boverket 2010). Grönområden kan fungera som 
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översvämningsytor för att fördröja dagvatten (Stahre 2004) vilket kan leda till att området 

tillgodoser dagvattenrelaterade ekosystemtjänster. Tack vare den genomsläppliga marken kan 

dagvatten infiltreras istället för att rinna av. Vid anläggning eller anpassning av grönområden 

kan de förses med dränering för att kunna torka upp snabbt vid höga flöden (Stahre 2004). 

Svackdiken 

Till svackdiken räknas grunda diken bevuxna med gräs. Dikena har flacka kanter för att 

kunna klippas maskinellt och underhållas på ett enkelt sätt (Butler & Davies 2004). De löper 

längs med vägar eller i bostadsområden och är konstruerade för att leda bort dagvatten från 

närområdet (Stahre 2004). Dagvattnet samlas där tills det infiltreras i marken och därför behövs 

en väldränerad jord (Butler & Davies 2004) men kan också ledas bort med en brunn i den lägsta 

änden för att få vattnet till ledningsnätet (Stahre 2004). Lutningen i diken behöver vara låg för 

att minska hastigheten på vattnet så föroreningar kan sedimentera och växtligheten ta upp 

närsalter (Butler & Davies 2004). Då det finns risk för översvämning eller om 

tillrinningsområdet är stort kan kan diket anläggas ovanpå en stenfyllnad för att vatten lättare 

ska infiltreras (Stahre 2004). 

Dammar 

Dammar är vattensamlingar med permanent vattenspegel och växtlighet både runt omkring 

och ibland även i vattnet (Stahre 2004). Vid anläggning av damm spelar materialvalet och 

konstruktionen stor roll för hur effektiv den är men även storleken på dammen behöver anpassas 

för närområdets storlek (Persson 1998). Ofta byggs dammar för sina renande egenskaper men 

en stor damm kan även magasinera vatten vid höga flöden (Persson 1998; Moore & Hunt 2012). 

Dammar konstrueras med ett in och ett utlopp för att få genomströmning av vattnet. I dammen 

kan det finnas olika mekanismer som renar vattnet så som sedimentation, växtupptag och 

denitrifikation (Persson 1998). För att hålla effektiviteten så bra som möjligt kan dammar 

behöva tömmas på sediment och rensas (Stahre 2004). 

Våtmarker 

En våtmark är ett område med vegetation och vattennivån nära markytan (Stahre 2004). 

Området är permanent fuktigt men till skillnad från dammar har det inte eller sällan en 

vattenspegel. De återfinns sällan i urban miljö men om de ligger i närheten kan dagvatten 

avledas dit för naturlig rening av vattnet. Våtmarker kan också konstrueras genom att skapa 

vattenmättad mark eller skapa ett område med genomströmmande vatten och plantera 

vattenväxter som för ner syre till rotsystemet (Butler & Davies 2004). Dessa områden kan 

utjämna höga vattenflöden samt fungera som biologiska reningsverk där närsalter från de 

hårdgjorda ytorna kan tas upp av växtligheten (Bolund & Hunhammar 1999; Moore & Hunt 

2012). 
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Resultat 

Utjämning av flödestoppar 

Enkätundersökningens sammanställning visar att grönområden tillgodoser ekosystemtjänsten 

utjämning av flödestoppar bra samt ganska bra enligt vardera fem svarande och vet ej av en 

(figur 1). Svackdiken tillgodoser ekosystemtjänsten bra enligt fem svarande, ganska bra enligt 

tre, varken bra eller dåligt enligt en och vet ej av två. Dammar tillgodoser ekosystemtjänsten bra 

enligt fyra svarande, ganska bra enligt fem, varken bra eller dåligt enligt en och vet ej av en. 

Våtmarker tillgodoser ekosystemtjänsten bra enligt åtta svarande, ganska bra enligt två och vet 

ej av en. 

 

Figur 1. Hur väl studieområdena tillgodoser ekosystemtjänsten utjämning av flödestoppar. 

Rening av dagvatten 

Enkätundersökningen visar att grönområden tillgodoser ekosystemtjänsten rening av 

dagvatten bra enligt tre svarande, ganska bra enligt sju och vet ej av en (figur 2). Svackdiken 

tillgodoser ekosystemtjänsten bra och ganska bra enligt vardera tre svarande, ganska dåligt 

enligt en och vet ej av fyra. Dammar tillgodoser ekosystemtjänsten bra enligt fyra svarande, 

ganska bra enligt tre svarande och vet ej av fyra. Våtmarker tillgodoser ekosystemtjänsten bra 

enligt sju svarande, ganska bra enligt en och vet ej av tre. 
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Figur 2. Hur väl studieområdena tillgodoser ekosystemtjänsten rening av dagvatten. 

Grundvattenbildning 

Enkätundersökningen visar att grönområden tillgodoser ekosystemtjänsten 

grundvattenbildning bra enligt fem svarande, samt två för vardera svar ganska bra, varken bra 

eller dåligt samt vet ej (figur 3). Svackdiken tillgodoser ekosystemtjänsten bra enligt två 

svarande, ganska bra enligt tre, varken bra eller dåligt enligt en, ganska dåligt enligt en och vet 

ej av fyra. Dammar tillgodoser ekosystemtjänsten bra enligt en svarande, varken bra eller dåligt 

enligt fem, ganska dåligt enligt två och vet ej av en. Våtmarker tillgodoser ekosystemtjänsten 

bra enligt tre svarande, ganska bra enligt två, varken bra eller dåligt enligt tre, dåligt enligt en 

och vet ej av två. 

 

Figur 3. Hur väl studieområdena tillgodoser ekosystemtjänsten grundvattenbildning. 
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För- och nackdelar med dagvattenlösningarna 

Resultaten från enkätundersökningen och litteraturstudien visar att de olika studieområdena 

har olika för- och nackdelar (tabell 1). Alla områden har fördel av att de kan fördröja och/eller ta 

emot stora vattenmängder samt avlägsna föroreningar. Grönområden, dammar och våtmarker 

ger biologisk mångfald samt är rekreationsområden vilket också är fördelar. Två nackdelar för 

samtliga områden är att de tar plats och kräver någon form av regelbundet underhåll. Det finns 

även andra för- och nackdelar specifika för områdena (tabell 1). 

 

Tabell 1. För- och nackdelar för de olika öppna dagvattenlösningarna från enkätundersökningen och 

litteraturstudien. 

 Fördelar Referens Nackdelar Referens 

Grön-

områ-

den 

Ger trög avrinning och kan 

omhänderta stora 

vattenmängder 

Enkät Kräver ofta anpassning för 

omhändertagande av dagvatten 

från andra områden 

Enkät 

 Hög biologisk mångfald Enkät Sämre effekt av små områden 

& stora områden tar mycket 

plats 

Enkät 

 Rekreationsområde Enkät Periodvis blötlagda områden 

behöver acceptans från 

närboende 

Enkät 

 Platserna finns ofta 

tillgängliga 

Enkät Risk för försumpning Stahre 

2004 

 Avlägsnar föroreningar Enkät Behöver regelbundet underhåll 

för att vara estetiskt tilltalande 

Stahre 

2004 

 Spridningszoner i urban 

miljö  

Bolund & 

Hunhammar 1999 

  

Svack-

diken 

Yteffektivt och bra på 

vattenfördröjning 

Enkät Dålig rening vid konstruktion 

med utlopp 

Enkät 

 Kräver lite underhåll Enkät Grunda svackdiken kan vara 

underdimensionerade för 

skyfall 

Enkät 

 Bra för magasinering av 

vatten 

Stahre 2004 Svårt att få plats med den breda 

och långa ytan som krävs 

Enkät 

 Kan ta upp partikar, 

metaller och närsalter vid 

rätt konstruktion 

Butler & Davies 

2004 

Kräver regelbunden 

gräsklippning 

Stahre 

2004 

Dam-

mar 

Effektiva då de konstrueras 

med flacka slänter och 

mycket vegetation 

Enkät Kan behöva tät botten vilket ej 

ger infiltration och 

grundvattenbildning 

Enkät 

 Värdefulla biotoper Enkät; Persson 1998 Tar plats Enkät 

 Högt estetiskt värde och 

rekreationsområde 

Enkät; Persson 1998 Behöver regelbundet underhåll 

för att vara effektiva 

Enkät; 

Stahre 

2004 

 Fördröjer vattnet och 

avlägsnar föroreningar 

Stahre 2004; Butler 

& Davies 2004 

Hög algtillväxt som kräver 

rensning 
Stahre 

2004 
Våtm-

arker 

Kan ta emot stora 

vattenmängder och har 

långa uppehållstider 

Enkät Är sällan placerade där stora 

mängder dagvatten samlas 

Enkät 

 Bromsar vattenflöden och 

bidra till 

grundvattenbildning 

uppströms 

Enkät Tar plats  Enkät 

 Rekreationsområde Enkät Behöver regelbunden skötsel 

och underhåll 

Enkät; 

Butler & 

Davies 
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2004 

 Hög biologisk mångfald Enkät; Moore & 

Hunt 2012 

Kan främja förökning av 

myggor 

Butler & 

Davies 

2004 

 Avlägsnar föroreningar, 

fosfor och kväve 

Bolund & 

Hunhammar 1999; 

Butler & Davies 

2004 

  

Diskussion 

Resultaten visar att våtmarker är bättre än de andra studieområdena på att tillgodose 

ekosystemtjänsterna utjämning av flödestoppar samt rening av dagvatten. Även tidigare studier 

visar att våtmarker tillgodoser många ekosystemtjänster och är värdefulla ekosystem per ytenhet 

(Costanza et al. 1997; Bolund & Hunhammar 1999). Grönområden är det studieområdet som är 

bäst på att tillgodose den tredje ekosystemtjänsten grundvattenbildning. Inget av 

studieområdena är övervägande dåligt på att tillgodose ekosystemtjänsterna. Detta kan bero på 

att bevuxen mark som är genomsläpplig är bättre än hårdgjord mark på att ta hand om 

dagvatten. Hårdgjord mark med ledningssystem kan även orsaka en sänkning av 

grundvattennivån (Bolund & Hunhammar 1999). Tack vare att alla valda studieområden har 

växtlighet och genomsläpplig mark är dessa därför bättre på att tillgodose ekosystemtjänsterna 

än hårdgjord, urban mark. 

Utjämning av flödestoppar 

Ekosystemtjänsten utjämning av flödestoppar kan samtliga dagvattenlösningar tillgodose 

övervägande bra och svaren är relativt lika. Våtmarker är det område som är bäst på att 

tillgodose ekosystemtjänsten. Det är ett område som är till för att ta emot stora mängder vatten 

och återfinns ofta i slutet av avrinningsområdet men finns dessvärre sällan i urban mark (tabell 

1). Grönområden är också övervägande bra på att utjämna flödestoppar. Hur väl olika 

grönområden fungerar för att utjämna flödestoppar beror mycket på områdets storlek och 

utformning, i vissa områden kan anpassning behövas för att området ska fungera bra (tabell 1). 

Svackdiken är utformade för att utjämna flödestoppar och magasinera vatten men är enligt 

enkätundersökningen dock inte lika bra som de två föregående. De är ofta mindre till ytan och 

volymen vatten de kan magasinera begränsas av dikets storlek som ofta är relativt grunt (tabell 

1). Dammar skapas ofta främst för vattenrening och behöver vara relativt stora för att även 

fungera väl för flödesutjämning (Persson 1998). Trots det är dammar övervägande bra på att 

utjämna flödestoppar, kanske för att de är bra på att fördröja vatten (tabell 1) men precis som för 

svackdiken är de inte lika bra som grönområden och våtmarker. Vid exploatering är det bra att 

spara grön infrastruktur då det hjälper till att jämna ut flödestoppar. Områdets storlek och 

utseende spelar roll för effektiviteten hos samtliga studieområden. Ett stort område med 

genomsläpplig mark som ligger lägre än omgivande hårdgjorda ytor är mer effektivt än små 

upphöjda områden. Jordarten har betydelse för hur mycket av vattnet som kan tränga ner i 

marken och jämna ut flödet (Butler & Davies 2004). Men bara att ha mark som ej är hårdgjord 

utan genomsläpplig och bevuxen spelar stor roll för flödesutjämningen (Bolund & Hunhammar 

1999). 
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Rening av dagvatten 

Ekosystemtjänsten rening av dagvatten tillgodoses bäst av våtmarker och nästan lika bra av 

grönområden. För våtmarker är svaren övervägande bra och en anledning kan vara att dessa ofta 

ligger nära grundvattenytan och därför har vattnet låg flödeshastighet och långa uppehållstider 

vilket kan ge sedimentering (tabell 1). Då grönområden ofta har ett utseende som tillåter 

långsamt rinnande vatten eller magasinering av vatten kan ämnen sedimentera där. Även 

svackdiken och dammar är övervägande bra på att rena dagvatten men dock ej lika bra som de 

andra två. Mer än en tredjedel av svaren är vet ej vilket dessutom ger färre svarande för 

områdets kapacitet. Dammar är ofta konstruerade för att främja sedimentering och det är en 

anledning till att de kanske borde ha ett annat resultat men hos dammar beror effektiviteten 

mycket på utformningen. Svackdiken kan konstrueras så vattnet rinner långsamt och får sippra 

undan men utformas de med för brant sluttning och en brunn försvinner snabbt effekten av 

rening vilket kan vara anledningen till en spridning av svaren. Att samtliga studieområden är 

bevuxna är till stor fördel för vattnets rening. Växtligheten kan både filtrera och ta upp 

föroreningar från vattnet (Persson 1998) och där det växer är marken genomsläpplig vilket 

främjar infiltration som kan få föroreningar att fästa vid markpartiklar (Alloway 1995). 

Vid anläggning eller bevarande av mark för dagvattenrening kan olika områden kombineras 

för bästa effekt. Exempelvis kan våtmarker anläggas med en sedimentationsdamm i inloppet för 

att minska mängden föroreningar till våtmarken eller så kan dammar för vattenfördröjning 

förses med en filtervall i utloppet för att rena vattnet (Stahre 2004). För att rena dagvatten 

behöver därför inte det ena eller det andra anläggas utan de kan kombineras utifrån 

avrinningsområdets behov och områdets utformning. Generellt så behövs rätt utformning hos de 

flesta områden för att de ska vara så effektiva som möjligt att rena dagvattnet. 

Grundvattenbildning 

Hur de olika dagvattenlösningarna tillgodoser grundvattenbildning varierar mycket. 

Grönområden är det område som är bäst på att tillgodose den ekosystemtjänsten, kanske för att 

vattnet får tränga ner i mark som ofta är opåverkad. Våtmarker är inte lika bra som 

grönområden på att bilda grundvatten. De återfinns ofta där grundvattenytan är hög och i slutet 

av avrinningsområdet. Det kan vara en anledning till att grundvattenbildningen är låg men då 

våtmarker kan fördröja flödet i avrinningsområdet kan de hjälpa till att bilda grundvatten högre 

upp (tabell 1). Svackdiken var ungefär lika bra som våtmarker på att bilda grundvatten. Kanske 

för att de kan utformas på väldigt olika sätt med olika lutning på diket och genomsläpplighet i 

marken samt med eller utan brunn i den lägsta punkten. Den stora variationen i hur de utformas 

kan vara en anledning till att de inte fick ett bättre betyg och en anledning till att många svar är 

vet ej för svackdiken. Dammar är varken bra eller dåliga på att tillgodose grundvattenbildning. 

Ofta utformas dessa med en tät botten vilket motverkar grundvattenbildning. Ibland är en sådan 

botten ett måste för att inte grundvattenytan ska nå upp till dammens nivå och grundvattnet 

kontamineras (Persson 1998). Naturliga dammar och en del konstruerade utformas med botten 

som släpper igenom viss mängd vatten och då kan grundvattenbildning ske, det kan ha varit en 

anledning till att de inte fick lägre betyg. Att studieområdenas konstruktion och utseende ej 

preciserades noga i enkätundersökningen kan vara en anledning till osäkra svar och den stora 

spridningen i svaren. Den begränsade informationen om studieområdena i enkätundersökningen 

är därför en felkälla i studien. 

Grundvattenbildning är beroende av infiltrationen i marken (Keesstra et al. 2012) som styrs 

av olika faktorer så som jordart, markens struktur och fuktighet. Infiltrationen påverkar även 
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flödesutjämning samt rening av dagvatten och därav är alla studerade ekosystemtjänster 

beroende av hur marken ser ut. För att få en bättre bild av hur de olika ekosystemtjänsterna 

tillgodoses av studieområdena kan en vidare studie undersöka hur olika markförhållanden 

påverkar dag- och grundvattnet. 

Dagvatten som resurs och problem 

Dagvatten kan orsaka problem om det inte omhändertas på rätt sätt men kan även vara en 

värdefull resurs. Det är viktigt för både människor och natur, dels för bidragande bildning av 

grundvatten men också för att det tillgodoser naturen med vatten. Grön infrastruktur med öppna 

dagvattenlösningar; grönområden, dammar och våtmarker är värdefulla då de är biotoper som 

gynnar många arter samt fungerar som rekreationsområden (tabell 1) och de skulle inte ha lika 

högt värde utan dagvattnet. För att fungera som rekreationsområden där människor kan vistas 

och ta del av naturen krävs att områdena tas om hand och ser estetiskt tilltalande ut. För att 

fungera optimalt krävs underhåll av områdena, till exempel så kan dammar behöva tömmas på 

sediment för att få en välfungerande reningsprocess och svackdiken behöver klippas för att 

kunna avleda vatten effektivt (tabell 1). Att de är underhållskrävande är därför en nackdel och 

det kan vara kostsamt att använda naturliga områden för omhändertagande av dagvatten men 

vid en jämförelse med ledningssystem bör även vinsten från andra ekosystemtjänster vägas in 

(Gómez-Baggethun & Barton 2013). 

Vid kraftig nederbörd kan ledningssystemen i urbana miljöer bli överbelastade och en 

förbättring av dem är både dyrt och tidskrävande (Stahre 2004). Därför är det viktigt att ta 

tillvara på den gröna infrastrukturen vid exploatering. På en långsmal mark längs en väg eller ett 

bostadsområde kan ett svackdike passa bäst medan ett område som ligger lågt i terrängen kan 

lämpa sig bra för en våtmark. Även om våtmarker är bättre än de andra områdena på att 

tillgodose två ekosystemtjänster kanske det inte passar att ha en våtmark på just den platsen. 

Vid ett bostadsområde kanske det uppskattas mer att anlägga en park med en damm vilket också 

är väldigt bra ur dagvattenhanteringsperspektiv. Oavsett vilken öppen dagvattenlösning som 

anläggs eller bevaras behöver det ofta anpassas och vara rätt dimensionerat för att klara 

vattenmängden från det hårdgjorda avrinningsområdet. 

En nackdel med samtliga öppna dagvattenlösningar är att de tar plats (tabell 1). Befolkningen 

ökar i städerna (United Nations 2015) vilket ger en konflikt mellan bostadsbyggandet och den 

gröna infrastrukturen (Naturvårdsverket 2015). Ett av våra 16 miljömål är God bebyggd miljö 

som bland annat handlar om att främja en blandad struktur i bebyggelsen och för att nå det 

målet måste vi ta tillvara på grön infrastruktur (Naturvårdsverket 2015). Även om urban mark 

behövs för bostäder finns ett övergripande ansvar från nationell till lokal nivå att klimatanpassa 

städer (Westlin et al. 2012). Klimatanpassning behövs för att få en hållbar samhällsutveckling 

och kan vara allt från sänkor i gator för flödesutjämning eller parker för att förbättra 

mikroklimatet (Westlin et al. 2012). De öppna dagvattenlösningarna bidrar med 

klimatanpassning och även om de kräver utrymme och underhåll är de värdefulla miljöer som 

behöver bevaras. Det är viktigt att planera för dagvattenlösningar i urbana miljöer då dessa trots 

sina problem kan vara resurser för samhället. 

Andra dagvattenlösningar och ekosystemtjänster 

Det finns andra dagvattenlösningar som kan hantera dagvatten (Stahre 2004). Exempelvis 

gröna tak är en dagvattenlösning som är bra på att bromsa avrinningen samt ta upp vatten. Vid 
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mindre regn kan mycket av vattnet tas upp av vegetationen och av materialet den växer av på 

taket (VanWoert et al. 2005). Förutom att omhänderta dagvatten kan gröna tak isolera 

byggnaden samt ha en positiv inverkan på mikroklimatet (Stahre 2004). Genomsläppliga 

beläggningar är en annan form av dagvattenlösningar. Där kan grus eller marksten användas 

som låter vattnet infiltrera mellan fogarna. Det finns även asfalt som har förmågan att släppa 

igenom vatten för att undvika översvämningar vid höga vattenflöden (Brattebo & Booth 2003). 

Diken och kanaler kan också ta emot och omhänderta dagvatten för att förhindra skador på 

infrastruktur och byggnader (Brattebo & Booth 2003). Vid en utökad studie kan dessa system 

jämföras för att få en god bild över deras funktion och hur väl de fungerar i urban miljö. 

Med den ökande urbaniseringen kommer fler människor bosätta sig i urbana miljöer och den 

gröna infrastrukturen blir då viktig för människors hälsa (Gómez-Baggethun & Barton 2013). 

Den gröna infrastrukturen är värdefull då den har rekreations- och kulturella värden, den 

erbjuder en plats att aktivera sig och återhämta sig på (Bolund & Hunhammar 1999). Människor 

mår bättre fysiskt av att bo nära rekreationsområden där de kan vistas och motionera, vilket kan 

minska samhällskostnader (Tzoulas et al. 2007). Även psykisk ohälsa förbättras av närhet till 

grön infrastruktur (Tzoulas et al. 2007). Studier har visat att det kan minska stress samt att 

patienter på sjukhus tillfrisknar fortare och har mindre ont då de har utsikt mot en park (Bolund 

& Hunhammar 1999). Enligt Botkin & Beveridge (1997) är växtlighet i urbana miljöer viktigt 

för att människor som bor där ska få en god livskvalité. 

Genom att integrera grön infrastruktur i urbana miljöer får vi även hjälp att hantera den 

ökande temperaturen vilket är en annan ekosystemtjänst. Förutom temperaturen som höjs över 

jorden (IPCC 2013) får vi även urbana värmeöar som uppstår då områden har hög andel 

bebyggelse och därmed lågt albedo (Boverket 2010). Värmestrålningen från solen tas då upp av 

ytorna och gör att urbana miljöer blir varmare än närområdena (Boverket 2010). Växtlighet och 

områden med vatten kan förbättra mikroklimatet eftersom att vattnet jämnar ut temperaturen 

och växtlighet tar upp energi genom att omvandla vatten till ånga (Bolund & Hunhammar 

1999). Växtlighet erbjuder även skugga vilket kan sänka temperaturen. Luftkvalitén kan 

förbättras av växtlighet då den tar upp luftburna föroreningar genom att partiklar med 

föroreningar filtreras av löv och barr (Botkin & Beveridge 1997; Bolund & Hunhammar 1999). 

Klimatet kan även regleras och andelen växthusgaser minska då urban växtlighet tar upp 

koldioxid och binder in det (Gómez-Baggethun & Barton 2013). Den ekosystemtjänsten är inte 

bara viktig för människors hälsa utan även för samhällets ekonomi (Gómez-Baggethun & 

Barton 2013). Nettoeffektiviteten hos växternas koldioxidupptag i jämförelse med utsläpp i 

urbana miljöer visar dock att växtligheten sällan kan ta upp lika mycket som släpps ut. Därför är 

den viktigaste klimatförbättrande funktionen hos växtligheten den mikroklimatförbättrande med 

sin kylande och luftförbättrande effekt (Pataki et al. 2011). Grön infrastruktur hjälper oss därför 

inte enbart med dagvattenrelaterade ekosystemtjänster i urbana miljöer utan kan även förbättra 

mikroklimatet, öka den biologiska mångfalden och ge rekreationsområden som förbättrar 

människors hälsa. Trots att grön infrastruktur tar upp värdefull mark bör den tack vare sina 

fördelar vägas in som en viktig del av vår urbana miljö. 

Slutsats 

Grön infrastruktur är viktigt för urbana miljöer ur ett ekonomisk och socialt perspektiv då det 

främjar livskvalitén för boende och förbättrar mikroklimatet. Vid dagvattenhantering i urbana 
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miljöer ger öppna dagvattenlösningar oss minskad risk för översvämning, renare vatten samt 

kan ge en ökning av grundvattennivån. De studerade dagvattenlösningarna har olika för- och 

nackdelar tack vare deras olika utformning och funktion. Detta gör att det krävs anpassning vid 

anläggning eller bevarande av grön infrastruktur i urban miljö. Tack vare ekosystemtjänsterna 

som grön infrastruktur bistår med är det viktigt att ta hänsyn till dessa områden vid 

exploatering. 

Tack 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Margareta Hansson som hjälpt till 

under hela arbetets gång med vägledning och konstruktiv kritik. Jag vill även tacka min familj 

för stöd. Slutligen vill jag tacka alla som svarat på enkätundersökningen och för alla 

kommentarer från den. 
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Bilaga 1: enkätundersökning 

Enkäten skickades ut via mail till utvalda personer. Bifogat är mailet, enkätens frågor samt de 34 personer 

som enkäten skickades ut till. Av de 34 svarade 11 personer anonymt på enkäten. Varje fråga ställdes för 

vardera öppen dagvattenlösning (grönområden, svackdiken, dammar och våtmarker). Sammanlagt var det 

16 frågor. 

 

Hej, 

 

Jag heter Sandra och läser vid Stockholms Universitet där jag just nu gör mitt examensarbete som handlar 

om ekosystemtjänster vid dagvattenhantering. Syftet med enkäten är att sammanställa expertutlåtanden 

för hur olika dagvattenlösningar, både naturliga och antropogena, tar hand om dagvatten och hur väl detta 

fungerar. Till enkäten har jag valt ut personer som på olika sätt arbetar med dagvattenfrågor eller 

samhällsplanering och du är en av dem. 

 

I examensarbetet vill jag visa vikten av blågrön infrastruktur vid exploatering i urban miljö. Jag vill 

undersöka hur olika dagvattenlösningar tillgodoser ekosystemtjänsternas utjämning av vattenflöden, 

rening av dagvatten samt grundvattenbildning vid dagvattenhantering. Dagvattenlösningarna som 

undersöks är grönområden, svackdiken, dammar och våtmarker. 
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Jag skulle vara väldigt tacksam om du kunde ta några minuter att svara på enkäten. Vid frågor kontakta 

Sandra Eriksson på nr: 0703389185 eller sandraannaeriksson@gmail.com 

 

Med vänlig hälsning, 

Sandra Eriksson 

 

1a. Hur väl fungerar grönområden för att tillgodose ekosystemtjänsten utjämning av flödestoppar?  

o Bra  

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

 

1b. Hur väl fungerar grönområden för att tillgodose ekosystemtjänsten rening av dagvatten? 

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

  

1c. Hur väl fungerar grönområden för att tillgodose ekosystemtjänsten grundvattenbildning? 

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

 

1d. Vilka för- och nackdelar finns med grönområden?  

 

 

2a. Hur väl fungerar svackdiken för att tillgodose ekosystemtjänsten utjämning av flödestoppar?  

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

 

2b. Hur väl fungerar svackdiken för att tillgodose ekosystemtjänsten rening av dagvatten? 

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

  

2c. Hur väl fungerar svackdiken för att tillgodose ekosystemtjänsten grundvattenbildning? 

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

 

2d. Vilka för- och nackdelar finns med svackdiken?  
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3a. Hur väl fungerar dammar för att tillgodose ekosystemtjänsten utjämning av flödestoppar?  

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

 

3b. Hur väl fungerar dammar för att tillgodose ekosystemtjänsten rening av dagvatten? 

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

  

3c. Hur väl fungerar dammar för att tillgodose ekosystemtjänsten grundvattenbildning? 

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

 

3d. Vilka för- och nackdelar finns med dammar?  

 

 

4a. Hur väl fungerar våtmarker för att tillgodose ekosystemtjänsten utjämning av flödestoppar?  

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

4b. Hur väl fungerar våtmarker för att tillgodose ekosystemtjänsten rening av dagvatten? 

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

  

4c. Hur väl fungerar våtmarker för att tillgodose ekosystemtjänsten grundvattenbildning? 

o Bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Dåligt 

o Vet ej 

 

4d. Vilka för- och nackdelar finns med våtmarker?  

 

 

Bifogad lista är över de 34 personer som enkäten skickades ut till: 

 

Stina Adielsson      Dagvattenguiden 

Jonas Andersson     WRS 

Ingmarie Ahlberg     Exploateringskontoret Stockholm 

Per Askling       Geosigma 

Elina Baheram      WSP 
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Lena Brunsell      Ekologigruppen 

Tea Cole        Ramböll 

Per Collinder      Ekologigruppen 

Sofia Eskilsdotter     Landskapsarkitekt eskilsdotter.se 

Emma Franzén      Länsstyrelsen Stockholm 

Jan Grosen       Länsstyrelsen Skåne 

Svante Gutestam     Ramböll 

Anna Knight      Länsstyrelsen Stockholm 

Virginia Kustvall Larsson  Stadsbyggnadskontoret Stockholm 

Thomas Larm      StormTac AB 

Jakob Leven       SGU 

Johanna Lind      Stockholm Vatten 

Pär Ljungqvist      Exploateringskontoret Stockholm 

Elisabeth Lundkvist    Calluna 

Pär Persson       Länsstyrelsen Skåne 

Pardis Pirzadeh      Länsstyrelsen Skåne 

Magnus Sannebro     Miljöförvaltningen Stockholm 

Rebecca Strömberg    Länsstyrelsen Stockholm 

Maria Svanholm     Miljöförvaltningen Stockholm 

Gilbert Svensson     Urban Water 

Göran Thimberg     Stockholm Vatten 

Anna Thorsell      WRS 

Stina Thörnelöf      Miljöförvaltningen Stockholm 

Henrik Undeland     Ramböll 

Eva Vall        Stockholm Vatten 

Dimitry van der Nat    WRS 

Dennis van Moeffaert    Stockholm Vatten 

Ellen Walger      Geosigma 

Erik Wall       Geosigma 
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