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FÖRORD

Det här är en kandidatuppsats i naturgeografi och ekosystemanalys utförd på Institutionen för Geo- 
och Ekosystemvetenskaper vid Lunds Universitet vintern 2011-2012. Arbetet är främst en litteratur-
studie som undersöker om Malmö stads grönytefaktor kan användas som metod för att införa lokalt 
omhändertagande av dagvatten på privat mark. Beräkningar görs för att undersöka möjligheten att 
vikta gröna ytor efter deras hydrologiska funktion. 

Tack till Thomas Holst för handledning.
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Local Stormwater Management Using 

the Biotope Area Factor

ABSTRACT
In  cities  hard  surfaces  prevent  rainwater  from infiltrating  to  the  ground,  which  causes  runoff, 
stormwater,  that  needs to  be  taken  care  of.  With  future  changes  in  climate  patterns  winters  in 
Scania, southern Sweden, will be warmer, with more rain and less snow and more days with more 
than 10 mm of precipitation. More intensive rains increase the chance of flooding of urban drainage 
systems. Open sewer systems and local stormwater treatment have become ways to combine storm-
water treatment with green space in the cities. Best Management Practices (BMPs) are  used within 
open sewer systems to retain, store and infiltrate precipitation. At the same time the Biotope Area 
Factor (or Green Area Factor) has become more commonly used as a method to improve the eco-
logical situation of cities. It rates different categories of surfaces after ecological functions, among 
others, their ability to evapotranspirate, retain and infiltrate precipitation and stormwater. In this 
paper it is investigated whether the Biotope Area Factor can be used as an instrument to implement 
local stormwater treatment on private property in cities. The weightings (between 1,0 and 0,0) of 
the categories in the Biotope Area Factor developed in Malmö, Sweden in 1999 are compared with 
calculations on the same categories' ability to store, intercept and/or infiltrate precipitation from 
twenty storms with a frequency between 1 and 10 years and a duration between 1 and 24 hours. The 
results show that some of the weightings of the categories used in the Biotope Area Factor corre-
spond to their calculated weightings, while other weightings are either overestimated or underesti-
mated  compared  to  their  hydrological  function.  Using  the  Biotope  Area  Factor  improves  the 
surfaces'  ability  to  store,  intercept  and/or  infiltrate  precipitation,  yet  for  it  to  be  used  as  an 
instrument to implement local stormwater treatment on private property in cities the weightings 
need to be modified to better correspond to the categories' hydrological function. The calculations 
should be based on design storms of a certain frequency and duration optimized to the peak flow 
capacity of the existing sewer system. The weightings need to be compiled with scientific methods 
and adjusted to local circumstances.

Keywords: Biotope Area Factor, open sewer systems,  local stormwater treatment, BMPs
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SAMMANFATTNING
Städernas hårdgjorda ytor hindrar nederbörd från att infiltrera ner i marken, vilket ger dagvatten 
som måste tas om hand. I och med ett framtida ändrat klimat kommer vintrarna i Skåne att bli  
varmare, med mer regn och mindre snö och antalet dagar med kraftig nederbörd att bli fler. Med 
mer  intensiva  regn ökar  risken  att  städernas  vattenledningsnät  översvämmas.  Öppen dagvatten-
hantering och lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) har blivit vanligare som sätt att kombi-
nera dagvattenhantering med gröna ytor i städerna. Olika tekniker, så kallade BMP:s (efter engel-
skans ”best management practice”) används inom öppen dagvattenhantering och LOD för att hålla 
tillbaka, lagra och infiltrera nederbörd. Samtidigt har grönytefaktorn blivit en allt vanligare metod 
för att förbättra den ekologiska situationen i städerna. I den värderas olika sorters ytor (grönyte-
kategorier) efter hur väl de fyller olika ekologiska funktioner, bland dem förmåga att evapotranspi-
rera, hålla tillbaka och infiltrera nederbörd. I det här arbetet undersöks huruvida grönytefaktorn kan 
användas som ett verktyg för att implementera LOD på privat mark i städerna. Malmö stads grön-
ytefaktor från 1999, där grönytekategorierna tilldelas delfaktorer mellan 1,0 och 0,0, jämförs med 
beräkningar av de olika grönytekategoriernas förmåga att lagra, interceptera eller infiltrera neder-
börd vid tjugo nederbördsvolymer med återkomsttider på mellan ett och tio år. Resultaten visade att 
vissa av grönytekategoriernas delfaktorer överensstämde med beräknade delfaktorer, medan andra 
antingen  var  övervärderade  eller  undervärderade  i  förhållande  till  kategoriernas  hydrologiska 
funktion. Genom att använda grönytefaktorn ökar ytornas förmåga att lagra, interceptera och/eller 
infiltrera nederbörd, men för att grönytefaktorn ska kunna användas som ett verktyg för LOD bör 
delfaktorerna modifieras så att de bättre motsvarar kategoriernas hydrologiska funktion. Beräkning-
arna bör baseras på designregn av en viss återkomsttid och varaktighet som optimeras efter det 
befintliga ledningsnätets flödeskapacitet. Delfaktorerna bör vara vetenskapligt framtagna och anpas-
sade till den plats de ska implementeras på.

Nyckelord: Grönytefaktorn, öppen dagvattenhantering, LOD, best management practice (BMP)
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 1 INTRODUKTION
När nederbörd faller över städer rinner en större del av vattnet av som ytavrinning än vad den gör i 
den naturliga miljön. Det beror på att städerna består av en stor andel hårdgjorda, impermeabla 
(ogenomträngliga) ytor som inte tillåter att nederbörden infiltreras ner i marken, vilket i sin tur även 
minskar  möjligheterna  för  vattnet  att  evapotranspirera  (avdunsta)  (Butler  och  Davies  2004, 
Veissman et al. 1989, Urbonas och Stahre 1993). Vattnet som rinner av i städerna, dagvattnet, måste 
dräneras  för  att  städerna  inte  ska  drabbas  av  översvämning.  Traditionellt  sätt  har  dagvattnet 
dränerats  ut  ur  städerna  så  fort  som  möjligt.  Redan  i  romarriket  byggdes  akvedukter  och  så 
småningom grävdes avlopp som ledde ut vattnet mot närmsta vattendrag (Adams och Papa 2000). 
De äldre avloppen, som användes fram till 1950-talet ledde både dagvatten och vatten från hushåll 
och industrier, så kallat spillvatten, i samma rör, i så kallade  kombinerade avloppssystem. Först 
efter andra världskriget började vattnet från de kombinerade systemen renas och föroreningar spåras 
till källan (Niemczynowicz 1999). När ett kombinerat avloppssystem översvämmas (så kallat CSO 
– combined sewer overflow) kan förorenat vatten tränga upp i lågt liggande källare eller släppas ut 
orenat till recipienten (mottagningsplatsen) med hälsorisker och  katastrofala miljöeffekter på hela 
avrinningsområdet nedanför staden (Stahre 2004).  De kombinerade avloppssystemen ersätts efter 
hand med separata, så kallade duplikatsystem, där spillvatten och dagvatten leds i separata rör. Det 
vanligaste är att städer har en blandning av kombinerade system och duplikatsystem där dagvattnet 
så snabbt som möjligt förs ut ur städerna (Stahre 2004, Czemiel Berndtsson 2010).

Som följd av klimatförändringarna kan vi räkna med ändrade nederbördsmönster i framtiden (SMHI 
2010). I Skåne kommer den totala nederbörden under året att öka och dagar med kraftig nederbörd 
(> 10 mm/dygn) bli fler, medan somrarna blir allt torrare och vintrarna allt fuktigare med längre 
regnperioder.  Samtidigt  kommer vintrarna bli  mildare,  vilket  innebär  att  andelen snö minskar  i 
förhållande till regn. För hydrologin i städerna innebär ökad nederbördsintensitet ökad ytavrinning, 
med  högre  vattenflöden.  Det  är  de  befintliga  dräneringssystemen  inte  anpassade  för,  varför  de 
riskerar att översvämmas (Butler och Davies 2004, Niemczynowicz 1999). De måste antingen bytas 
ut  eller  komplimenteras  med  nya  tekniker.  Sedan  1990-talet  har  nya  tekniker  för  att   hantera 
dagvatten, i så kallade öppna dagvattensystem, börjat komplimentera framför allt de kombinerade 
dräneringssystemen  för  att  undvika  CSO.  Genom lokalt  omhändertagande  av  dagvatten,  LOD, 
konstrueras dammar, grönytor, våtmarker och andra så kallade BMP:s (best management practice) 
som kan få stadsmiljön att efterlikna den naturliga miljön, där vattnet tas om hand på plats för att  
minska  belastningen  på  dräneringssystemen  (Niemczynowicz  1999).  Med  BMP:s  avses  mest 
ändamålsenliga  teknik  för  hantering  av  dagvatten  i  den  enskilda  situationen.  Uttrycket  BMP:s 
används fortsättningsvis för att beskriva de olika ”gröna tekniker” som används i öppna dagvatten-
system. 

Allt fler människor lever i städer och befolkningen i städerna ökar med en accelererande hastighet 
samtidigt som tillgången till rent vatten blir allt mindre (Niemczynowicz 1999). Megastäderna som 
uppkommit  på senare  år  skapar frågor  om livskvaliteten i  städerna  och deras  påverkan på den 
omkringliggande naturliga miljön, vars resurser utnyttjas för att föda människorna i städerna (Butler 
och Parkinson 1997). Mot städerna går ett ständigt flöde av vatten och material, vilket stör den 
naturliga miljön i avrinningsområdet (Niemczynowicz 1999). Städernas vattentillgång anses vara en 
av de viktigaste faktorerna för deras utveckling under det här århundradet (Butler och Parkinson 
1997). Infrastrukturen för hantering av vatten måste ständigt underhållas och har ett stort inflytande 
över miljömässiga, ekonomiska och sociala funktioner. I det nödvändiga arbetet med att göra det 
mänskliga samhället ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart kan den urbana hydrologin komma 
att spela en allt större roll  (Niemczynowicz 1999). I Sverige vill man förtäta städerna för att öka 
densiteten i stället för ytan. För att göra det kan ödetomter, parkeringar och vindsvåningar utnyttjas, 
men ambitionerna  riskerar  också att  äventyra parker  och andra  grönytor  som är  viktiga för  att 
regnvattnet ska kunna dräneras bort.



Lokal dagvattenhantering med grönytefaktorn

Ett sätt att göra staden ”grönare” är att använda sig av grönytefaktorn som utvecklades i början av 
1990-talet i Berlin (Biotopflächenfaktor på tyska) för att ge staden mer gröna ytor utan att omvandla  
den befintliga bebyggelsen. Den syftar till att med en enkel metod öka antalet gröna ytor i städerna 
och på så vis få ett antal positiva effekter såsom ökad biodiversitet och lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD). Metoden viktar olika kategorier av gröna ytor på en tomt genom att ge dem olika 
delfaktorer, som baseras på ytornas funktion som växt- och djurhabitat, deras förmåga att evapo-
transpirera vatten, binda luftburna partiklar, hålla tillbaka och infiltrera dagvatten samt att bibehålla 
och stödja jordens naturliga funktioner. Grönytefaktorn har fått stor internationell uppmärksamhet 
och lokala versioner av grönytefaktorn har utvecklats i andra städer och länder (Kazmierczak och 
Carter  2010).  Den  första  svenska  versionen  av  grönytefaktorn  utvecklades  i  Västra  Hamnen  i 
Malmö i samband med planeringen av bostadsmässan Bo01 med syftet att området skulle bli attrak-
tivt och för att gynna biologisk mångfald, samt att förbättra dagvattenhanteringen.   

Syftet med det här arbetet är att undersöka huruvida grönytefaktorn kan användas som metod för att 
implementera lokalt omhändertagande av dagvatten på privat mark, så att stadens vattenbalans mer 
liknar den naturliga. Arbetet begränsar sig till att undersöka vissa grönytekategorier i den versionen 
av grönytefaktorn som utvecklades av Persson (1999) på uppdrag av Malmö stad.

 1.1 Hypoteser

De hypoteser som ställts är följande: 

 De hårdgjorda ytorna i stadsmiljön påverkar vattenbalansen så att den skiljer sig från den 
naturliga miljön. 

 Malmö stads grönytefaktor från 1999 kan användas för att få vattenbalansen i städerna att 
mer likna den naturliga. 

 Effekten av en implementerad grönytefaktor sjunker med nederbördsvolymen.

 Delfaktorerna  som  tilldelas  grönytekategorierna  skulle  vara  annorlunda  om  de  endast 
baserades på kategoriernas förmåga att fördröja dagvatten genom infiltration, lagring och 
interception. 
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 2 DEN HYDROLOGISKA CYKELN
Den hydrologiska cykeln är en kontinuerlig process där vattnet rör sig mellan marken, havet och 
atmosfären (Veissman et al. 1989). För att förstå var dagvattnet kommer ifrån och vart det tar vägen 
i den  regionala hydrologiska cykeln krävs kunskaper om dess vattenbudget (se Ekvation  1, från 
Veissman et al. 1989, s. 9).

P−R−G−E−T =ΔS (1)

Där

P = Precipitation

R = Ytavrinning (Runoff)

G = Grundvattenflöde

E = Evaporation

T = Transpiration och

S = Lagring (Storage).

Alla faktorerna ovan kan mätas i mm, för att de ska kunna jämföras med nederbörden. Det är i 
själva verket volymen vatten över en odefinierad yta. De olika delarna i vattenbudgeten presenteras 
i följande stycken.

 2.1  Nederbörd

Nederbörd faller  främst  i  form av regn eller  snö.  Den kan delas  in  i  huvudkategorierna  front-
nederbörd, konvektiv nederbörd och orografisk nederbörd (Veissman et al. 1989). Frontnederbörd 
bildas till följd av tryckskillnader när luft rör sig från ett område med högt tryck mot ett område 
med lägre tryck så att  luftmassor med olika temperaturer möts. Vid en varmfront bildas  nimbo-
stratus-moln som orsakar regn eller snöfall. Vid en kallfront bildas  cumulunimbus-moln som ger 
regnskurar eller snöbyar. Konvektiv nederbörd bildas då varm luft stiger och kyls ner så att vattnet 
den innehåller kondenseras och skapar även den regnskurar eller snöbyar. På sommaren inträffar det 
ofta på eftermiddagen när solen har värmt upp marken (SMHI 2009a). De flesta skurarna varar 
under en timme, ofta bara 5-10 minuter. En åskskur brukar i Sverige ha en intensitet på 1 mm/min. I  
Sverige regnar det mest på sommaren på grund av att luften är varmare och då kan hålla mer vatten 
än när den är kall (SMHI 2009a). Orografisk nederbörd beror på topografin, då en luftmassa pressas 
uppåt av ett hinder i landskapet och då kyls ner, vilket leder till att vattenångan övergår till flytande 
form och faller som nederbörd.

Nederbördens intensitet och varaktighet är avgörande för hur ytavrinningen i ett avrinningsområde 
kommer att flöda (Veissman et al. 1989). Uppmätt nederbörd presenteras i en hyetograf, där neder-
bördsintensitet plottas mot tid (se Illustration 1). Statistik för nederbörd sammanställs i IDF-kurvor 
(efter engelskans intensity-duration-frequency curves) där återkomsttiden (som ofta anges i år) för 
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ett nederbördstillfälle med en viss intensitet och varaktighet kan utläsas. Intensiteten mäts i mm/h 
och  varaktigheten  antingen  i  minuter  eller  timmar.  Kurvorna  baseras  på  uppmätta  maximala 
intensitetsvärden. Nederbörden kan genom IDF-kurvorna beskrivas som blockregn, vilket beskriver 
en volym nederbörd med en viss intensitet, varaktighet och återkomsttid, där intensiteten, baserad 
på medelintensiteten, antas vara konstant under hela varaktigheten (se Illustration 2). 

I naturliga miljöer kan nederbörden  antingen fångas upp av växter (interceptera), infiltrera ner i 
jorden, lagras tillfälligt i impermeabla svackor för att sedan antingen evapotranspirera tillbaka till 
atmosfären eller rinna av ovanpå markytan (se Illustration 2 och 2).

 2.2  Evapotranspiration

Evaporation (avdunstning) är den process där vatten övergår från flytande form till gasform. Det 
sker ett kontinuerligt utbyte av vattenmolekyler mellan jorden och atmosfären varför evaporation i 
hydrologiska sammanhang definieras som nettoöverföringen av vattenånga (Veissman et al. 1989). 
Luftfuktigheten är en avgörande faktor för evaporation. Vatten följer gaslagen och evaporerar när 
trycket mellan vatten i flytande form är högre än vattnet i gasform. 

Transpiration sker huvudsakligen när vatten som växter tagit upp genom sina rötter lämnar bladen 
genom deras klyvöppningar vid fotosyntesen (Chapin et al. 2002). Både evaporation och transpira-
tion beror av tillgänglig energi i form av solstrålning eller värme, samt vindhastighet och ångtrycks-
gradient (Veissman et al. 1989). På vinterhalvåret når mindre solstrålning och således mindre energi 
marken  jämfört  med  på  sommarhalvåret.  Transpirationen  beror  dessutom på  växtsortens  egen-
skaper, växttätheten och jordfuktigheten. För att någon av de två processerna ska fungera krävs att 
det finns tillgängligt vatten. Evapotranspiration är samlingsnamnet för de två summerade processer-

4

Illustration 1: Nederbörden faller på marken och fortsätter som interception, lagring, infiltration eller ytavrinning. Så småningom  
tar  sig  det  vatten  som  inte  evapotranspirerar  till  vattendraget  där  vattenföringen  (flödet)  mäts  och  kan  illustreras  i  en  
flödeshydrograf. Fritt efter Veissman et al. 1989 s. 7. 
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na och det är den som beräknas i de allra flesta hydrologiska modeller. För korta tidsperioder såsom 
ett nederbördstillfälle på några timmar är den dock för liten för att tas med i beräkningar (Butler och 
Davies 2004).

 2.3  Lagring

Lagring, eller magasinering, av vatten fungerar som en buffert mellan nederbörd och avrinning och 
beskrives som skillnaden mellan det vatten som kommer in i systemet i form av nederbörd och det  
som lämnar systemet i  form av ytavrinning, grundvattenflöde,  evaporation och transpiration (se 
Ekvation 1). Vatten som når marken kan lagras tillfälligt i fördjupningar och sjöar (Veissman et al. 
1989). Därifrån fortsätter vattnet antingen som infiltration ner i marken eller som evaporation (se 
Illustration  1). Vatten kan också lagras i marken tack vare dess  fältkapacitet (dess vattenhållande 
förmåga). Marken består av fasta jordpartiklar och porer, mellanrum, som innehåller både luft och 
vatten. Olika sorters jordar har olika markstruktur och olika stora porer där vattnet hålls kvar med 
kapillärkraft (Veissman et al. 1989). Markens porstorlek har därför betydelse för dess fältkapacitet 
och dess jorddjup har betydelse för lagringsförmågan. En lerjord har fyra gånger högre fältkapacitet 
än en sandig jord. Organiskt material hjälper också till att lagra vatten i jorden och ger den struktur. 
Fältkapaciteten  kan  ses  som en lagring  av  vatten  i  jorden som sakta  läcker  ut  (Campbell  och 
Norman 1998). Fältkapaciteten brukar mätas i procent av jordvolymen eller som vikt jämfört med 
ugnstorkad jord (Allaby 2008). Det vatten som inte hålls i jorden genom dess fältkapacitet kan 
fortsätta  neråt  och  fylla  på  grundvattnet.  Grundvattnet  är  ett  vattenmagasin  som  finns  under 
rotzonen och är  oftast  inte  tillgängligt  för  växter  (Chapin  et  al. 2002).  Grundvattenvolymen är 
relativt konstant i den naturliga miljön.

 2.4  Interception

Interception är en passiv process där den delen av nederbörden som fångats upp av vegetation och 
andra föremål ovanför markytan evaporerar tillbaka till atmosfären (se Illustration 1). Interception-
en fungerar som ett slags lagring i mikroformat, fast vars totala volym kan vara betydande (Veiss-
man et al. 1989). På årsbasis brukar 10-20% av nederbörden som faller under vegetationsperioden 
evaporera till  följd av interception.  Barrskog intercepterar kring 15% av årsnederbörden medan 
siffran för lövskog är 5-10% (Chapin  et al. 2002). En trädkronas förmåga att interceptera beror i 
första hand på dess storlek, speciellt på lövens och stammens yta, men också på lövens riktning och 
hur stor del av året den har löv (Veissman et al. 1989, Xiao och McPherson 2002). Lövens totala yta 
brukar anges med LAI (leaf area index), som enhet  per markyta (Chapin  et al.  2002). Skogens 
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Illustration 2: Det regn som faller kan betraktas som en volym med konstant intensitet (i) över tiden (t) och kan  
delas in i fyra delar: lagring, interception, infiltration och ytavrinning (se även Illustration 1). Fritt efter Veissman  
et al. 1989 s. 49.
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struktur, det vill säga artsammansättning, storlek och hur tätt träden står bestämmer också intercep-
tionen. Hur mycket av vattnet som tillåts regna ner mellan löven och lövens förmåga att lagra vatten 
komplicerar också beräkningar av interception. Nederbördens egenskaper i det enskilda regntillfäl-
let, såsom dess typ (nimbostratus eller cumulunimbus), volym, varaktighet, intensitet och form (snö 
eller regn) spelar också in såsom vindens riktning (Veissman et al. 1989, Chapin et al. 2002, Xiao 
och McPherson 2002). Vid lätta skurar (med nederbörd på mindre än 0,25 mm) kan interceptionen 
vara 100% av nederbörden, det vill säga att inget av regnet når marken. Enskilda träds interception 
skiljer sig från skogens interception på grund av vindriktningens inverkan och trädets totala LAI.

 2.5  Infiltration

Infiltration är den process då vatten rör sig genom markytan och in i marken. Porernas storlek avgör 
hur mycket vatten som kan infiltreras. Därifrån lagras det i marken (se Kapitel 2.3) och perkolerar  
neråt  i  marken mot grundvattnet  (se Illustration  1).  Hastigheten med vilken vatten kan passera 
genom markytan in porerna kallas  infiltrationskapacitet och mäts vanligtvis i mm/h (Butler och 
Davies 2004). Infiltrationskapaciteten bestäms av flera faktorer såsom vegetationens täckningsgrad, 
jordytans  egenskaper,  temperatur,  nederbördsintensiteten,  jordens  fysiska  egenskaper,  mängden 
vatten i jorden när regnet initieras och vattnets kvalitet (Veissman et al. 1989). Infiltrationskapaci-
teten  sjunker  exponentiellt  vartefter  jorden  blir  mättad  på  vatten,  vilket  Horton  beskrev  i  sin 
ekvation (se Ekvation 2 från Veissman et al. (1989, s. 60)):

f t= f c+( f 0− f c)e−kt (2)

Där

ft = infiltrationskapacitet vid tiden t (mm/h)

fc = slutlig, minimal infiltrationskapacitet, vid fältkapacitet (mm/h)

f0 =initial, maximal infiltrationskapacitet, vid vissningsgräns (mm/h)

k = konstant som avgör hur infiltrationskapaciteten avtar (h-1) och

t = tiden (h).

När nederbördsintensiteten överstiger infiltrationskapaciteten rinner överflödigt vatten av ovanpå 
marken som ytavrinning (Veissman et al. 1989). Jorden har ofta flera lager med olika infiltrations-
kapacitet (Pitt et al. 2002). Vid regn med hög intensitet kan det översta jordlagrets infiltrationskapa-
citet  överskridas,  vilket  ger  ytavrinning  trots  att  de  underliggande  jordlagerna  är  torra.  Från 
Ekvation 2 härrörs Ft ,volymen infiltrerad nederbörd, mätt i mm, det vill säga nederbördsdjup över 
en obestämd yta, efter tiden t (Veissman et al. 1989 s. 63):

F t= f c t+
( f 0− f c)

k
(1−e

−kt) (3)

Där

Ft = volym infiltrerad nederbörd (mm), som infiltreras under tiden t.
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När infiltrationen avtar fortsätter  vattnet  att  röra sig in i jorden mot grundvattnet med hjälp av 
gravitationen  och  jordpartiklarnas  dragningskraft  på  vattenmolekylerna  (Campbell  och  Norman 
1998).  Markens  permeabilitet  (dess  vattengenomsläpplighet)  är  den  faktor  som  mest  påverkar 
vattenflödet genom marken och mäts i m/s eller m/dag (Allaby 2008, Urbonas och Stahre 1993). 
Den kan  variera  mellan  0,000001 m/dag  för  leriga  jordar  till  1000  m/dag för  grovgrus.  Även 
vattnets egenskaper påverkar permeabiliteten. Vegetationstäcket ovanpå marken skyddar jorden från 
att  pressas samman så att markporerna täcks när vattendroppar träffar jordytan. På ytan kan det 
annars bildas ett tunt lager av fint material som sluter jorden och minskar infiltrationen (Pitt et al. 
2002). Saknas vegetation kan permeabiliteten sjunka dramatiskt, vilket innebär att avrinningen ökar. 
Rötterna hjälper till att bilda makroporer tillsammans med bland annat sprickor i jorden och  djur 
såsom  maskar (Chapin  et al. 2002). Makroporer är  de största porerna i marken och underlättar 
infiltrationen.

 2.6  Ytavrinning

Ytavrinning består av det vatten som rör sig ovanpå markytan mot ett vattendrag eller en vattenyta 
(Veissman  et al. 1989).  För att mäta ytavrinningen används begreppet vattenföring, det vill säga 
flödet i vattendraget. Både grundvatten och vatten från ytavrinning bidrar till ett vattendrags vatten-
föring (se Illustration 1). Ytvattnet rör sig fort mot vattendraget och bidrar till dess flöde en kort tid 
efter regntillfället medan grundvattenflödet håller en ganska jämn nivå över en lång tid (Butler och 
Davies  2004).  Sambandet  mellan  nederbörd  och  vattenföring  är  komplext  och  påverkas  av  en 
mängd faktorer såsom regnets varaktighet och intensitet, områdets möjlighet till infiltration, evapo-
transpiration och interception,  tillfällig lagring i  olika  delar av avrinningsområdet,  dess storlek, 
form, geologi och topografi samt typen av vegetation, jordarter, grundvattendjup, klimat, markan-
vändning och mycket annat. 

För att studera och beräkna sambandet använder man sig av en hydrograf (även kallad hydrogram) 
som visar vattenföring över tid i en kontinuerlig graf (Veissman  et al.  1989, Urbonas och Stahre 
1993). Flödeshydrografen visar vattenföringen i ett vattendrag och består av både ytvattenflöde och 
grundvattenflöde. För beräkning av vattenföringen vid specifika regntillfällen används en enhets-
hydrograf (Veissman et al. 1989). Enhetshydrografen beskriver rent hypotetiskt hur ett avrinnings-
område reagerar på en enhet effektiv nederbörd som faller under en enhet tid. Effektiv nederbörd 
kallas det flöde (m3/s eller mm) som bara beaktar ytavrinning från nederbörd. I det ingår alltså inte 
det vatten som lagrats, intercepterats, infiltrerats eller evapotranspirerat under nederbördstillfället. 
Enhetshydrografen måste alltid beskrivas för ett visst nederbördsdjup och en viss tid. Vanligtvis 
används  här  1  mm nederbörd  under  1  timme.  Formen  på  enhetshydrografen  är  typisk  för  det 
specifika avrinningsområdet. Genom att kombinera flera enhetshydrografer beskrivs hur området 
reagerar  på  ett  regn av  en  annan längd eller  med en  annan  intensitet.  Viktig  information  som 
hydrografen ger för hantering av dagvatten är toppflödet, vattenvolymen, koncentrationstiden och 
tidsfördröjningen (lag time). 
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 3 METOD

 3.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien ger en bakgrund till hydrologiska cykeln och hur den skiljer sig mellan den natur-
liga miljön och stadsmiljön. Den beskriver också traditionell och öppen  dagvattenhantering och hur 
lokalt omhändertagande av dagvatten kan vara ett alternativ till utbyggnaden av traditionella dag-
vattensystem. Slutligen presenteras grönytefaktorn som utvecklades i Malmö, vars kategorier jäm-
förs med de tekniker som används för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Kategorierna 
analyseras efter deras förmåga att få stadens vattenbalans att mer likna den naturliga genom deras 
förmåga att lagra, bromsa och/eller infiltrera dagvatten.

Textböcker inom områdena hydrologi, urban dränering och öppen dagvattenhantering har huvud-
sakligen använts till den första delen. I jämförelsen av Malmös grönytefaktor och LOD användes 
Malmö stads information läroböcker och forskningsrapporter som behandlar de olika teknikerna. 
Vissa grönytekategorier analyserades inte, varför de endast presenteras i korthet.

Sökningar gjordes via Lunds Universitets sökmotorer LibHub och Summon, samt på Malmö stads 
hemsida och Google. Vidare användes referenslistor i forskningsrapporter.

Sökord: urban drainage, green roofs, best management practice, urban interception,  storm water 
runoff, grönytefaktor, LOD.

 3.2 Beräkning av delfaktorer

För beräkning av nya delfaktorer, baserade på nederbördsvolym, valdes ett antal grönytekategorier 
ut från Malmö stads grönytefaktor utformad av Persson (1999). För beräkning av varje kategoris 
respektive  delfaktor  användes  ekvationen  för  vattenbudget  (Ekvation  1,  Kapitel  2).  Då  den 
månatliga evapotranspirationen under de varmaste månaderna är runt 16 mm (Veissman et al. 1989) 
antogs den för dessa beräkningar vara försumbar. Även om evapotranspirationen har stor betydelse 
på årsbasis kan de inte anses ha betydelse för mängden ytvatten som produceras vid ett enskilt  
regntillfälle på upp till 24 h. Alltså kunde Ekvation 1 förenklas till:

R=P−(G+ΔS) (4)

Där

P = Precipitation

R = Ytavrinning (Runoff)

G = Grundvattenflöde och

S = Lagring (Storage).

9
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De olika kategoriernas delfaktorer beräknades således på deras förmåga att  lagra eller  infiltrera 
nederbörd  till  grundvattnet.  Lagring  definierades  som  interception,  markvatten,  eller  vatten  i 
fördjupningar såsom dammar, våtmarker eller andra magasin. För infiltration användes nederbörds-
djup (mm), dvs. volym infiltrerad nederbörd för tiden t (Ekvation 3, Kapitel 2.5).

Nederbörden i form av blockregnsvolym (mm) togs från Hernebring (2008), där den angavs i l/s∙ha. 
Från dessa valdes blockregn med återkomsttid på 1, 2, 5 och 10 år, var och en med varaktigheterna 
1, 2, 6, 12 och 24 h (se Tabell 1), för vilka sammanlagt 20 nya grönytefaktorer beräknades indelade 
i  14  kategorier.  Delfaktorn  1,0  tilldelades  den  kategori  som  infiltrerar  eller  lagrar  100%  av 
blockregnet, faktorn 0,5 till den kategori som infiltrerar eller lagrar 50% av blockregnet, och så 
vidare.

 3.2.1 Grönska på marken

Områden med grönska på marken där vatten fritt kan infiltrera och perkolera till grundvattnet bidrar 
till  att  minska  ytvattenavrinningen  genom  evapotranspiration  och  lagring  som  markvatten  och 
interception. I beräkning av den här kategorins delfaktorer användes endast Ft (mm), dvs. markens 
förmåga att lagra nederbörd som markvatten (ungefär fältkapacitet) under tiden t.

För  beräkning  av  volym infiltrerad  nederbörd  som  går  till  grundvattnet  användes  Ekvation  3, 
Kapitel  2.5, samt jordsorterna grovkornig jord och finkornig jord vars värden på  fc , f0 och  k kan 
utläsas i Tabell  2. Ft   (mm) beräknades för de två jordarna för tiderna t  (h) = {1, 2, 5, 6, 12, 24}, 
vartefter beräknades som andel (%) blockregnsvolymerna i Tabell 1.
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Tabell  2:  Typiska  Horton-parametrar  för  grovkornig  
jord och finkornig jord där fc är slutlig, minimal infiltra-
tionskapacitet, f0 är initial, maximal infiltrationskapaci-
tet och k är en konstant om avgör hur infiltrationskapa-
citeten avtar (Butler och Davies 2004, s. 100).

Tabell 1: Blockregnsvolym (mm) för blockregnsvaraktigheterna 1, 2, 6, 12 och 24 h vid  
återkomsttiderna 1, 2, 5 och 10 år (Hernebring 2008).

Blockregnets varaktighet (h)

1 2 6 12 24

1 12,4 15,8 22,5 26,4 30,2

2 15,8 19,7 27,6 32,4 37,2

5 21,5 26,2 36,1 41,9 48,4

10 27,0 32,3 43,6 51,0 57,9

Återkomsttid 
(år)

Grovkornig jord Finkornig jord

25 6

250 125

2 2

f
c
 (mm/h)

f
0
 (mm/h)

k (h-1)
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 3.2.2 Vattenytor

Lagringskapaciteten i vattenytor begränsas av avståndet mellan vattenytan och kanten på magasinet. 
Avståndet antogs vara större än blockregnsvolymen för ett 10-årsregn med 24 h varaktighet (58 
mm), varför vattenytor lagrar 100% av nederbörden och tilldelas delfaktorn 1,0.

 3.2.3 Gröna tak

För delfaktorn gröna tak användes resultatet från studien av Bengtsson (2002), där ett 3-4 cm tjockt 
extensivt tak med lutningen 1,5°, som när det är torrt lagrar 10 mm nederbörd innan ytavrinning 
initieras. Lagringen beräknades som andel (%) av blockregnen i Tabell 1. 

 3.2.4 Växtbädd på bjälklag

Med växtbädd på bjälklag menas gröna ytor som inte tillåter infiltration till grundvattnet. Därför 
beräknades inte infiltrationsvolymen (Ft), utan endast växtbäddarnas fältkapacitet. Vid plantering av 
växtbädd på bjälklag används så kallad bjälklagsjord med extra god vattenhållande förmåga. För 
beräkningarna användes bjälklagsjorden från VegTech (vegtech.se) samt företagets 40 mm tjocka 
vattenhållande  skikt  ”VegTech  Grodan®”,  som  placeras  under  bjälklagsjorden.  Bjälklagsjorden 
väger 1000 kg/m3 torr och 1200 kg/m3 när den är vattenmättad, vilket ger en fältkapacitet på 200 kg 
vatten/m3. VegTech Grodan®, med höjden 40 mm, har en fältkapacitet på 34 l/m2.

Den vattenhållande förmågan (mm) för växtbädd på bjälklag beräknades för fyra olika jorddjup: (1) 
100 mm jorddjup utan vattenhållande skikt, (2) 100 mm jorddjup plus ett vattenhållande skikt (40 
mm), (3) 200 mm jorddjup plus ett vattenhållande skikt (40 mm) samt (4) 800 mm jorddjup plus två 
vattenhållande skikt (80 mm). Den vattenhållande förmågan beräknades sedan som andel (%) av 
blockregnen i Tabell 1.

 3.2.5 Träd

För beräkning av interception hos träd med stamomfång > 35 cm valdes träd ut efter tillgång till  
data för interceptionsmätningar på enskilda träd (ej skog) för nederbörder under enstaka regntill-
fällen. Ekvationer framtagna av Horton (1919) för interception under sommarsäsong hos trädsorter-
na tall, bok, ek (beräknad på två olika ekar) och äppelträd, vilka alla hade ett stamomfång större än 
35 cm (se Tabell  3), användes för beräkning av interceptionen som andel (%) av nederbörd för 
blockregnen (Tabell 1). Interceptions- och nederbördsdata för benjaminfikus (Ficus benjamina) togs 
från Guevara-Escobar  et al. (2007). Uppmätt interception plottades mot nederbörd, en  trendlinje 
gjordes,  vars  typ valdes  efter  högst  R2-värde.  Trendlinjens  ekvation  användes  för  beräkning av 
interception som andel (%) av blockregnen. Skillnaden i interception (% av nederbörd) mellan det 
största och minska blockregnet (12,4 mm respektive 57,9 mm) beräknades för samtliga trädsorter. 
Ett  medelvärde  för  interception  baserat  på  alla  de  fem  trädsorterna  beräknades  för  den 
sammanfattade grönytefaktorn.
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 3.2.6 Uppsamling av dagvatten

För uppsamling av dagvatten beräknades en uppsamlingsvolym på 20 l/m2 hårdgjord yta. Vattnet 
samlas upp i en damm eller annat magasin, vilka ska dimensioneras för att kunna lagra 20 mm extra 
nederbörd från de hårdgjorda ytorna. Vid blockregn större än 20 mm ges således en faktor < 1,0 
beroende på hur många procent av nederbörden som kan samlas upp. Uppsamlingsvolymen (mm) 
beräknades som andel (%) av blockregnen (Tabell 1). 

 3.2.7 Avvattning av täta ytor

För täta ytor som avvattnas till en yta med grönska på marken, minst lika stor som den täta ytan, 
beräknas en tilläggsfaktor. Faktorn baseras på de två jordsorterna grovkornig samt finkornig jord (se 
Kapitel  3.1.1).  Infiltrationsdjupet  (Ft)  för  grovkornig respektive  finkornig jord som återstår  när 
marken har infiltrerat  nederbörd som faller  beräknades som andel (%) av blockregnsvolymerna 
(Ekvation 5):

andel avvattning av täta ytor=
Ft−blockregn (mm)

blockregn (mm)
(5)

Där
Ft =volym infiltrerad nederbörd (mm), som infiltreras under tiden t och beräknas med Ekvation 3 i  
Kapitel 3.1.1.
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Tabell  3: Ekvationer för I, interception (tum), för trädsorterna bok,  äppel-
träd, ek och tall framtagna av Horton (1919). P = nederbörd i tum. Trädens  
omkrets (cm) och höjd (m)

ekvation omkrets (cm) höjd (m)

Bok I = 0,02+0,23P 67 -

Äppel I = 0,04 + 0,18P 177 9

I = 0,03 + 0,22P (medel)
278 9

230 20

Tall 230 20

Ek
1

Ek
2

I = 0,20P1/2
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 4 STADENS VATTENBALANS
Vatten fyller en viktig funktion i städerna, som medel för mänskliga aktiviteter och som transportör 
av avfall (Butler och Parkinson 1997).  I urbana miljöer påverkar människan den naturliga hydro-
logiska cykeln genom att extrahera grundvatten från marken och konstruera ytor där vatten inte kan 
infiltrera.  Det  skapar  två  sorters  vatten  som  måste  dräneras  för  att  undvika  föroreningar  och 
sjukdomar i städerna, spillvatten och dagvatten (Butler och Davies 2004). Spillvattnet härrör från 
det extraherade grundvattnet som används i hushåll och industrier. När det använts är det förorenat 
och  måste  behandlas  i  reningsverk  för  skydda  den  naturliga  miljön  nedströms  och  undvika 
hälsorisker för människor. Dagvattnet är ytavrinningen från den nederbörd som faller på städernas 
hårda ytor och vars vattenflöde kan orsaka översvämningar och skador på städernas konstruktioner. 

De hårdgjorda,  impermeabla ytorna  minskar  mängden vatten som infiltreras  och återvänder  till 
grundvattnet (Butler och Davies 2004, Veissman et al. 1989, Urbonas och Stahre 1993). Följden blir 
att grundvattenreserverna inte fylls på och att vattnet som annars hade lagrats som grundvatten i 
stället rinner av som ytavrinning (se Illustration 3). När en stad konstrueras tas även vegetation bort, 
vilken  är  viktig  för  markens  konstruktion  (makroporer),  interceptionen  och  som  skydd  mot 
regndroppserosion. Jord tas bort, marken jämnas ut och kompakteras med försämrad infiltrations-
kapacitet och fältkapacitet som följd. (Pitt et al. 2002 och 2008). Mindre vegetation och färre platser 
där vatten kan lagras, såsom fördjupningar och som markvatten gör att även evapotranspirationen 
minskar och ersätts av mer ytavrinning.
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Illustration  3:  De  hårdgjorda  ytornas  effekt  på  förhållandet  mellan  evapotranspiration  (ET),  infiltration  och  
ytavrinning. I naturlig miljö (a) infiltreras den största delen av nederbörden. Evapotranspirationen och ytavrinningen  
är ungefär lika stora. I urban miljö (b) minskar både infiltrationen och evapotranspirationen avsevärt. Det medför en  
ökning av andelen vatten som rinner av som ytavrinning. Efter Butler och Davies (2004,  s. 3).
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Både  grundvatten  och  ytvatten  bidrar  till  vattenföringen  i  dräneringssystemet  nedströms,  men 
ytvattnet rör sig snabbare (Butler och Davies 2004). Ett nederbördstillfälle i en stad ger en större 
volym vatten under en kortare koncentrationstid, vilket ger ett högre toppflöde än för vad samma 
nederbördstillfälle  hade  gjort  i  en  icke-konstruerad  miljö  (se  Illustration  4).  Det  mottagande 
vattendraget får ta emot högre flöden än det naturligt hade behövt, vilket kan ge erosionsskador och 
miljöproblem nedströms (Adams och Papa 2000). Miljöproblemen blir värre om vattnet innehåller 
förorenande partiklar såsom tungmetaller. Dessutom har vattnet från stadens dräneringssystem ofta 
en högre temperatur än recipienten, vilket också kan skada ekosystemen nedströms (Adams och 
Papa 2000). 
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Illustration 4: Vattenföringen i naturliga respektive urbana miljöer. I takt med att miljön blir mer urban ökar  
mängden  ytvatten,  vilket  leder  till  högre  vattenföring  och  en  större  volym  dagvatten.  Dessutom  blir  
koncentrationstiden för ytvattnet kortare (flödestoppen kommer tidigare), eftersom vatten från ytavrinning rör  
sig snabbare än grundvattnet mot vattendraget. Efter Butler och Davies (2004 s. 4).
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 4.1  Traditionell dagvattenhantering

Spill- och dagvatten dräneras traditionellt sätt bort i antingen kombinerade system eller duplikatsys-
tem vars syfte är att så snabbt som möjligt föra bort vattnet från städerna (Butler och Davies 2004). 
I kombinerade system samlas spill- och dagvatten i samma rör, medan det i duplikatsystem används 
två rör med olika storlek till de olika vattensorterna. Systemen dimensioneras för ett regn med en 
viss återkomsttid, med ett givet toppflöde. Mark med högre ekonomiskt värde kan ha dränerings-
system för en längre återkomsttid än mark med lägre ekonomiskt värde eftersom kostnaderna blir 
högre när dyrbar mark översvämmas. Vid flöden med en längre återkomsttid  än vad dräneringssys-
temen är anpassade för kan reningsverk tvingas släppa ut förorenat vatten. Kombinerade system, 
som användes fram till 1950-talet är de som orsakar störst problem när de översvämmas eftersom 
de innehåller förorenat spillvatten. Att byta ut kombinerade system mot duplikatsystem är kostsamt. 
Därför kan ett alternativ vara att använda sig av så kallade öppna dagvattensystem och lokal dag-
vattenhantering som ett komplement till de kombinerade systemen (Adams och Papa 2000) .

 4.2  Öppen dagvattenhantering

Sedan 1990-talet, i och med FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, där 
Riodeklarationen och  Agenda  21  skapades,  har  miljöintresset  ökat  och  dagvattnet  har  börjat 
betraktas som en resurs (Bengtsson  et al. 2004). Öppna dagvattensystem har blivit ett sätt att ta 
hand om dagvattnet lokalt. ”Öppna” syftar till att vattnet tas om hand ovan jord i större utsträck-
ning.  I  Storbritannien  används SUDS (sustainable urban drainage systems) och i  Nordamerika, 
Stormwater BMP:s (best management practice) i allt större omfattning för att minska dagvattnets 
volym och vattenföringen den orsakar (se t.ex.  Sieker och Klein 1998, Sieker 1998, Stahre och 
Geldof 2003). Innebörden av ”stormwater best management practice”, dvs. mest ändamålsenliga 
teknik för dagvattenhantering är att välja den teknik som är bäst i den enskilda situationen.
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Illustration  5: Öppna dagvattenlösningar kan delas in i fyra delar, lokalt omhändertagande (LOD), som sker på  
privat mark, samt fördröjning nära källan, trög avledning och samlad fördröjning, som sker på allmän platsmark.  
Efter Stahre 2004 s. 19.
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Öppna dagvattenlösningar kan delas in i fyra delar (se Illustration 5): (1) Lokalt omhändertagande, 
(2) fördröjning nära källan, (3) trög avledning och (4) samlad fördröjning. LOD, lokalt omhänder-
tagande av dagvatten,  utgör  den första  delen i  de öppna dagvattenlösningarna.  I  det  här  steget 
används främst privat mark och BMP:s såsom gröna tak, infiltration genom gröna ytor och dammar 
(Stahre 2004). LOD syftar till att minska volymen dagvatten som går till ytavrinning genom att öka 
markens  permeabilitet  och  områdets  lagringskapacitet  (Adams  och  Papa  2004).  Genom  lokal 
hantering minskar också mängden föroreningar som sprids med dagvattnet (Bengtsson et al. 2004). 
Dessutom minskar risken för översvämning genom att dagvattnet fördröjs och lagras tillfälligt på 
plats så att toppflödena blir lägre (Stahre 2004). 

Det vatten som inte kan tas upp lokalt  bör fördröjas nära källan på allmän platsmark.  Där kan 
liknande BMP:s som för LOD användas men även andra, större anläggningar såsom översilnings-
ytor och våtmarker. För att ytterligare fördröja vattnet, genom trög avledning, används svackdiken, 
kanaler och bäckar som slutligen leder till magasin för samlad fördröjning. Det kan vara en sjö, 
våtmark eller damm. Teknikerna som används för att bromsa ytvattnet kräver ofta stora markytor, 
vilka är dyrbara i städer, men genom att använda växter, både på tak, väggar och på marken, kan 
man ändå öka andelen vatten som evapotranspirerar, lagras och infiltreras utan att behöva ta bort 
några  byggnader  (Bengtsson  et  al.  2004).  Det  är  vanligt  att  de  öppna  dagvattensystemen 
kombineras med parker eller andra öppna områden i städerna så att de dessutom kan användas för 
rekreationssyften.
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 5 GRÖNYTEFAKTORN
Grönytefaktorn har sitt ursprung i Berlin i Tyskland (Biotopflächenfaktor på tyska), där den började 
utvecklas  på  1990-talet för  att  förbättra  den  ekologiska  situationen  för  befintliga  platser  i 
innerstaden,  där  det  ofta  är  brist  på  grönytor  med  ett  ekologiskt  värde  (Senatsverwaltung  für 
Stadtentwicklung 1990, Junge-Reyer 2011). Tanken var att grönytefaktorn skulle kunna användas 
som  en  standardisering  av  ekologiska  mål.  För  att  grönytefaktorn  ska  kunna  förbättra  den 
ekologiska situationen krävs först en analys av på vilka sätt situationen på platsen kan förbättras 
(Keeley 2011). Grönytefaktorn är således  platsspecifik,  eftersom förutsättningarna ser olika ut  i 
olika länder och olika städer. För Berlin valdes fem parametrar som ansågs viktigast: (1) förmåga att  
evapotranspirera vatten, (2) förmåga att hålla och binda luftburna partiklar, (3) förmåga att hålla 
tillbaka och infiltrera dagvatten, (4) möjlighet att bibehålla och stödja naturliga jordens naturliga 
funktioner, samt (5) funktion som växt- och djurhabitat (Keeley 2011). Utifrån dessa parametrar 
valdes  ett  antal  BMP:s  som  förenklades  och  blev  till  kategorier,  med  delfaktorer  för  olika 
”ekologiskt effektiva ytor” i grönytefaktorn. Den har spridits till andra länder och städer, där lokala 
versioner har utvecklats. 

Ekvationen för grönytefaktorn (Keeley 2011):

grönytefaktorn=∑
BMP

( yta BMP)⋅(delfaktor)

(total yta)
(6)

Där:
ytaBMP = ytan (m2) som en viss grönytekategori täcker,

delfaktor = det värde mellan 1,0 och 0,0 som grönytekategorin har tilldelats och

total yta = ytan för hela den tomt eller fastighet som grönytefaktorn avser.

De olika ytorna tillskrivna de olika grönytekategorierna ges en delfaktor mellan 1,0 och 0,0, vilken 
fungerar som ett riktmärke för hur stor positiv effekt varje sorts yta generellt sett har på ekosystemet  
eller en plats biotop (Keeley 2011,  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 1990). Den samman-
räknade grönytefaktorn (Ekvation  6) som en plats måste uppnå som minimum kan bestämmas på 
förhand (i Berlin är den lagstadgad) och föreskriver andelen yta som ska avsättas för ekosystem-
funktioner. Arkitekten, stadsplaneraren eller tomtägaren väljer själv vilka sorters gröna ytor som ska 
implementeras för att en viss grönytefaktor ska uppnås. 

Ur ett hydrologiskt perspektiv kan de olika delfaktorerna som används i grönytefaktorn delas in 
efter de BMP:s som används inom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) (Keeley 2011). 
Delfaktorerna har olika förmåga att bromsa, infiltrera och/eller lagra dagvatten. Viktningen som de 
har  tilldelats  förväntas  till  viss  del  återspegla  detta,  då  ett  av  de  ekologiska  målen  med 
grönytefaktorn är att använda dagvattnet på ett mer effektivt sätt. Både Grönytefaktorn och LOD 
används främst på privat mark (Persson 1999, Stahre 2004). 
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 5.1  Malmö stads grönytefaktor och LOD

Den första svenska grönytefaktorn utvecklades i samband med planeringen av bostadsmässan Bo01 
i Västra Hamnen i Malmö med syftet att området skulle bli attraktivt och för att gynna biologisk 
mångfald, samt att förbättra dagvattenhanteringen (Jallow och Kruuse 2002). Grönytefaktorn finns 
nu med som en del i programmet ”Miljöbyggnadsprogram SYD”, som används i Malmö och Lunds 
kommuner  som  ett  verktyg  för  att  nybyggnationer  ska  bli  mer  ekologiskt  hållbara  (Kruuse, 
Miljöförvaltningen Malmö stad,  personlig kommunikation,  2011-11-22). Faktorerna delades in i 
kategorier för grönska och kategorier för hårdgjorda ytor och lokal dagvattenhantering. Nedan följer 
en sammanfattande beskrivning av de olika kategorierna som har framtagits av Persson (1999) på 
uppdrag av Malmö stadsbyggnadskontor och hur de liknar de tekniker (BMP:s) som används inom 
LOD.

 5.1.1 Grönska på marken

Med grönska på marken avses  grönytor  som är  anpassade  till  biotopen där  vegetationen tillåts 
sprida sig i jorden utan hinder och där vattnet tillåts infiltrera och perkolera till grundvattnet. Sådana 
ytor tilldelas faktorn 1,0. Ytor på fastigheten som är oexploaterade ingår också i den här delfaktorn. 
Grönska på marken fungerar som en BMP eftersom marken tillåter infiltration till grundvattnet och 
dagvatten på så sätt både kan lagras och infiltrera (Larm 2000, Urbonas och Stahre 1993). Vattnet 
lagras som markvatten och som grundvatten och minskar på så sätt volymen dagvatten. Vegetation-
en och marken kan så länge det finns tillgång till vatten, också evapotranspirera en del av neder-
börden. Infiltration är ett effektivt sätt att bromsa dagvattnet och att minska toppflödet, även om 
infiltrationskapaciteten avtar allt eftersom porerna fylls med vatten (se Kapitel 2.5). Olika sorters 
jordar infiltrerar olika väl och har också olika fältkapacitet (se Kapitel 2.3).

För att öka permeabiliteten kan stenfyllningsmagasin anläggas där grundvattenytan är tillräckligt 
låg (Stahre 2004). Breda, vegetationstäckta diken med låg lutning, så kallade svackdiken används i 
öppna dagvattensystem för uppsamling och fördröjning av dagvatten. Ju bredare diket är desto lägre 
blir hastigheten och desto mer förlängs koncentrationstiden för ytavrinningen (Larm 2000). Genom 
vegetationen  i  svackdiket  kan  en  del  av  dagvattnet  evapotranspirera.  För  att  de  inte  ska  bli 
vattenfyllt kan stenfyllningsmagasin anläggas under svackdiket (Stahre 2004).

 5.1.2  Vattenytor

I kategorin vattenytor i diken, dammar, bäckar etc. avses de ytor som har en vattenspegel under 
minst sex månader om året. Alla den här sortens ytor tilldelas faktorn 1,0. Vattenytor som dammar, 
djupa diken och våtmarker kan både lagra vatten tillfälligt och öka mängden vatten tillgängligt för 
evaporation (Urbonas och Stahre 1993).  De fungerar  som ett  mer naturligt  sätt  att  lagra vatten 
jämfört med vattencisterner och ledningar (Butler och Davies 2004). Lagringskapaciteten i dammar 
och  konstruerade  våtmarker  är  den  tillgängliga  marginalen  mellan  vattenytan  och  utloppet. 
Marginalvolymen bör vara bestämd efter ett regn med en viss återkomsttid så att den inte svämmar 
över och bidrar till ytavrinningen (Adams och Papa 2004, Butler och Davies 2004). 

En del av ett öppet dagvattensystem är den våta dammen, som även kallas fördröjningsdamm. Den 
har en permanent vattenyta som fylls på av dagvattnet vid nederbörd (Larm 2000, Stahre 2004). 
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Dammar  kan  dämpa  utflödet  och  förlänga  koncentrationstiden  jämfört  med  ett  konventionellt 
dagvattensystem och renar dagvattnet genom sedimentering (Bengtsson et al. 2004).  Utloppet bör 
vara dimensionerat på ett sådant sätt att vattnet rinner i en takt som optimerar fördröjningseffekten. 
Traditionellt sett har man dimensionerat dammar för regn med återkomsttider på flera år, vilket är 
nödvändigt för att kontrollera översvämningar och jämna ut flöden (Larm 2000). Dammar för små 
till medelstora regn kan vara bättre ur föroreningshänseende, men de kan då kräva ett nödutlopp där 
de kan svämma över.

Våtmarker kan konstrueras så att vatten i kanaler kan tillåtas översvämma och på så sätt tillfälligt ge 
kanalen en större yta, vilket förlänger tiden vattnet befinner sig i kanalen och därigenom dämpar 
toppflödet (Bengtsson  et al.  2004). Dess funktion liknar den våta dammens, men är bättre på att 
rena dagvattnet och ta upp både näringsämnen, metaller och fasta material (Urbonas och Stahre 
1993). En konstruerad våtmark bör vara mellan 0,5 och 0,75 meter djup och kan bestå av tre delar, 
var och en med ett specifikt vattendjup; en inloppsdamm, eller sedimentationsdamm, där vattnet ska 
spridas jämnt över våtmarken, en våtmark med emergent (dränkt) vegetation samt öppna vattenytor 
och  en  utloppsdamm där  dräneringshöjden  regleras  (Larm 2000,  Stahre  2004).  En  konstruerad 
våtmark kräver ett basflöde så att den inte torkar igen.

 5.1.3 Gröna tak

Med gröna tak avses tunna, växtbeklädda tak med växtsorter som tål torka väl. Ett grönt taks totala 
yta används i beräkningen av grönytefaktorn, inte den projicerade ytan som taket ger. Den totala 
ytan ges faktorn 0,8. Gröna tak kan delas in i två huvudsorter: intensiva (tjocka) och extensiva 
(tunna)  (Bengtsson 2002). Skillnaden mellan dem är tjockleken på jordlagret, sortens växter som 
täcker dem och mängden underhåll de kräver. För Malmös grönytefaktor görs ingen skillnad mellan 
de olika sorternas gröna tak, men enligt beskrivningen är det extensiva tak som avses ges faktorn 
0,8. 

Mycket  forskning  har  gjorts  på  gröna  tak  som  BMP (se  t.ex.  Villareal  och  Bengtsson  2005, 
VanWoert  et al. 2005,  Czemiel Berndtsson 2010, Bliss  et al.  2009). De intensiva gröna taken är 
tjockast,  minst 30 cm jordlager, med högre växter som buskar och träd som kräver bevattning, 
gödning och annat underhåll. Extensiva gröna tak är tunna, med endast ett några centimeter tjockt 
jordlager,  och kräver  inte  lika  mycket  underhåll.  Jorden torkar snabbt  och därför  har  extensiva 
gröna tak växter som klarar sig i långa perioder av torka, såsom mossor, suckulenter, örter och gräs.  
Inhemska arter är att föredra för att de ska trivas i det klimat de befinner sig i (Bengtsson 2002). 
Växterna på taket ökar tillsammans med den fuktiga jorden möjligheterna till evapotranspiration. 
Jordlagret på taket lagrar en del av nederbörden. Jorddjupet och jordens fältkapacitet  avgör hur 
mycket vatten som kan lagras. 

Takets lutning, position (i skugga eller i solen) och ålder spelar också in, samt klimatfaktorer som 
regn- och torrperiodernas längd, nederbördsintensitet, årstid och klimat (Czemiel Berndtsson 2010, 
Bengtsson et al. 2004, VanWoert et al. 2005). I en studie av Bengtsson (2002) fann man att ett torrt, 
extensivt tak med 3-4 cm jordsubstrat kan lagra 10 mm nederbörd. Är taket redan fuktigt är det 
närmare sin fältkapacitet och det krävs mindre nederbörd och tid för avrinning. Vid kraftiga regn 
ger extensiva gröna tak inte en lika stor dämpande effekt som vid mindre kraftiga på grund den 
begränsade lagringsvolymen (Bengtsson et al. 2004). I mätningar av Villareal och Bengtsson (2005) 
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på torra, extensiva tak med 4 cm jordsubstrat fann man att takets lutning påverkade lagringsförmå-
gan från 15 mm nederbörd för ett platt tak till 10 mm för tak med upp till 14 graders lutning.  Enligt 
Bengtsson et al. (2004) sker ingen ytavrinning från taken förrän jorden uppnått sin fältkapacitet, då 
regnet dräneras som gravitationsvatten, vilket förlänger koncentrationstiden för regntillfället. 

Hur mycket extensiva gröna tak påverkar vattenbalansen beror på årstiden (Villareal  et al. 2004). 
På sommaren dominerar konventionsnederbörd med torra perioder mellan skurarna, vilket tillåter 
att jorden på taket torkar ut. Det finns också mer energi tillgänglig för evapotranspiration än på 
vintern när solstrålning  når marken och frontalregn dominerar och då maximalt 3-5 torra dagar 
infaller i sträck. 

 5.1.4 Växtbädd på bjälklag

Till växtbädd på bjälklag hör ytor med vegetation som växer ovanpå taket till garage, i terrasser på 
hus och balkonger eller på parkeringshus där rötterna bara kan penetrera till ett visst djup. Dessa  
ytor får en lägre delfaktor än de där rötter och vatten kan röra sig fritt i jorden. Djupet beräknas efter  
den växttillgängliga delen och inkluderar inte underliggande material såsom isolering eller rotspärr. 
Ytor med större jorddjup än 800 mm tilldelas delfaktorn 0,8 medan ytor med mindre jorddjup än 
800 mm tilldelas delfaktorn 0,6.

Växtbädden består av fem delar, bjälklagsjord, vattenhållande skikt, dräneringslager, rotskydd och 
tätskikt  (VegTech  2012). Bjälklagsjorden  innehåller  pimpsten  för  att  den  ska  få  extra  god 
vattenhållande förmåga och hålla låg vikt. Det vattenhållande skiktet består av en 40 mm tjock 
skiva i stenull med vatten som kan sugas upp av växternas rötter. Flera vattenhållande skikt kan 
placeras  på  varandra  för  att  öka  den  vattenhållande  kapaciteten.  Under  växtbädden  dräneras 
överskottsvatten bort genom ett dräneringslager. Ett rotskydd används för att växternas rötter inte 
ska tränga in i underlaget. Det kan vara inbyggt i tätskiktet eller ligga separat ovanpå tätskiktet.

 5.1.5 Träd och buskar

Ett  träd med ett  stamomfång på minst  35 cm ger en tilläggsfaktor till  den underliggande ytan. 
Förutsättningen är att underlaget långsiktigt kan bära trädet. Maximalt 25 kvadratmeter planterings-
yta per planterat träd kan tilldelas tilläggsfaktorn 0,4. Likt större träd kan ytan kring solitärbuskar 
och flerstammiga träd högre än tre meter tilldelas en tilläggsfaktor på 0,2. Högst fem kvadratmeter 
per planterad planta kan läggas till. Små träd kan inte få en lika stor yta tillräknad sig som stora träd  
eftersom de har mindre antal löv och ett mindre rotsystem. Buskar och flerstammiga träd med löv 
på kan fånga upp vatten genom interception under vegetationsperioden (Xiao och McPherson 2002, 
Veissman et al. 1989, Chapin et al. 2002). Hur mycket beror på trädsorten, men är starkt samman-
kopplat med bland annat lövens totala yta per markyta, Leaf Area Index (LAI), och deras riktning 
(se Kapitel 2.4). 

Buskarnas  löv  hindrar  också  regndropparna  från  att  erodera  jorden  och  att  täppa  till  porerna 
(Urbonas och Stahre 1993).  Rötterna ökar markens vattengenomsläpplighet i och med att de bildar 
makroporer. På årsbasis kan en skog interceptera 10-20% av nederbörden (Veissman et al. 1989). 
Interceptionen är större vid mild nederbörd  jämfört med kraftiga skurar. Träd och buskar kan alltså 
fungera som en del i LOD, även om effekten är begränsad.
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 5.1.6 Uppsamling och fördröjning av dagvatten

Om dagvatten från täta ytor och hårdgjorda ytor med fogar magasineras och fördröjs genom till 
exempel dammar tilldelas dessa en tilläggsfaktor på 0,2. Dock krävs att vattnet ska kunna hämtas 
upp från magasinet eller dammen och användas lokalt samt att magasinet rymmer minst 20 liter 
dagvatten per kvadratmeter hårdgjord yta.  Dagvatten som leds från hårdgjorda ytor till en damm 
eller annat magasin kan användas för t.ex. bevattning. Uppsamlingsplatsen blir en tillfällig lagring 
av nederbörden. Magasinet fungerar då på samma sätt som vattenytorna i Kapitel 3.1.2.

 5.1.7 Avvattning av täta ytor

Om dagvattnet från täta ytor eller hårdgjorda ytor med fogar i stället för att ledas till brunnar tillåts  
avvattna till ytor med grönska på marken (med delfaktor 1,0) tilldelas de en tilläggsfaktor på 0,1. 
Tilläggsfaktorn gäller för de kvadratmeter som avvattnas, men kan maximalt tilldelas uppsamlings-
ytans storlek.  När vattnet  från täta  ytor förs till  ytor  med grönska på marken förlängs koncen-
trationstiden för dagvattnet och infiltrationen ökar (Urbonas och Stahre 1993, Butler och Davies 
2004). Det här gäller så länge infiltrationskapaciteten hos marken överskrider nederbördsintensit-
eten. 

På privat mark och inom LOD kan man använda så kallade ”stuprörsutkastare”, som sprider vattnet 
från hårda taket över en grön markyta längs en sluttande, impermeabel gång (Stahre 2004). Ett sätt 
att  avvattna  täta  ytor  på  allmän  platsmark  genom  fördröjning  nära  källan  är  att  använda 
översilningsytor.  Över  dem  sprids  ett  jämnt  flöde  av  dagvatten  från  fördelningsdiket  över  ett 
sluttande  plan  mot  en  större  grönyta  där  vattnet  kan  infiltrera  med  en  lutning  på  2-5%. 
Översilningsytor kan användas om dagvattnet inte är speciellt förorenat och bör inte vara större än 
fem hektar (Larm 2000). Smarta system kan låta översilningsytor svämma över vid ett visst flöde, 
de fungerar då som tillfälliga magasin som sakta låter vattnet infiltrera, perkolera och gå tillbaka in i  
dräneringssystemet (Stahre 2004). Dagvattenkanaler, som bara innehåller vatten när det regnar, kan 
som en del av trög avledning föra vatten mot en recipient för samlad fördröjning (Stahre 2004, 
Bengtsson et al. 2004).

 5.1.8 Övriga faktorer

Grönska på väggar består av de vertikala ytor som täcks av kläng- eller klätterväxter. Den ytan de 
förväntas täcka  inom fem år (upp till  maximalt  tio  meters höjd) tillräknas en delfaktor  på 0,7.  
Väggytan som kläng- och klätterväxter täcker ges delfaktorn 0,2, såvida växterna blir över två meter 
höga. Bredden beräknas till två meter per planta och höjden avrundas neråt till hela metrar. Tak, 
asfalt och andra hårdgjorda, täta ytor som inte tillåter vare sig infiltration eller utvecklingen av en 
växtbädd tilldelas faktorn 0,0.  Om de  hårdgjorda ytorna är  halvöppna eller  öppna, såsom gräs-
armerade stensorter eller andra ytor med hög genomsläpplighet tilldelas de en faktor av 0,4. Till 
hårdgjorda ytor med fogar hör bland annat gatsten och betongplattor som fogats med sand, vilka 
tilldelas faktorn 0,2. Då impermeabla ytor såsom trottoarer, vägar och parkeringar byts ut mot till 
exempel grus, natursten med fogar eller hålsten av betong tillåts en större mängd av nederbörden 
infiltrera (Stahre 2004, Adams och Papa 2004). Om vattnet är tillräckligt rent kan det få perkolera 
till grundvattnet, annars kan det ledas vidare till dräneringssystemet. Vid det senare ökar koncentra-
tionstiden för vattenföringen genom att  dagvattnet  bromsas upp. Dessutom ökar evapotranspira-
tionen med upp till 30 procent (Stahre 2004).
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 6 RESULTAT AV BERÄKNINGAR
I och med att ett av syftena med att använda grönytefaktorn är att förbättra dagvattenhanteringen i  
städerna och att få stadens hydrologiska cykel att mer likna den naturliga blir det intressant att ta 
reda  på  hur  väl  det  syftet  uppfylls.  Med beräkningarna  avsågs  att  jämföra  de  delfaktorer  som 
tilldelats de olika kategorierna i grönytefaktorn med respektive ytas förmåga att lagra eller infiltrera 
nederbörd. 

För  grönytekategorin  ”grönska  på  marken”  presenteras  i  Tabell  4 Ft  (volym  infiltrerad  neder-
börd/area (mm)), för de två jordsorterna grovkornig och finkornig jord vid blockregnsvolymer med 
återkomsttider  på  10  år.  Infiltrationsdjupet  för  båda  jordsorterna  översteg  de  största 
blockregnsvolymerna  (se  Tabell  1)  för  alla  återkomsttider  och  varaktigheter,  vilket  ger  dem 
delfaktorn 1,0 (se Tabell  6). För att förenkla denna kategori slogs de beräknade delfaktorerna för 
grovkornig och finkornig jord samman (se Tabell 7). Medelvärdet för den sammanslagna delfaktorn 
överensstämmer med delfaktorn som Malmö stad har gett (se Tabell 8). 

Inom kategorin ”växtbädd på bjälklag” beräknades Ft för jorddjupen 100, 200 respektive 800 mm 
till 20, 40 respektive 160 mm (se Tabell 5). Ft för det vattenhållande skiktet VegTech GrodanⓇ med 
höjden 40 mm var 34,2 mm (se Tabell 5). Tack vare det vattenhållande skiktet ökar växtbäddarnas 
vattenhållande förmåga så att den överstiger blockregnsvolymerna för nästan alla återkomsttider 
och  varaktigheter. Delfaktorerna  för  kategorin  växtbädd  på  bjälklag  indelade  efter  jorddjup 
presenteras i Tabell  6. Där kan utläsas att jorddjupen 200 och 800 mm lagrade all nederbörd för 
blockregnen i Tabell  1, vilket ger dem båda delfaktorn 1,0. Även vid jorddjupet 100 mm lagras 
100% av nederbörden för alla blockregn utom det  största (57,9 mm), där 94% av nederbörden 
lagrades, vilket gav delfaktorn 0,9. För växtbädd på bjälklag 100 mm, utan vattenhållande skikt 
varierar  lagringskapaciteten mellan 100 och 35%, vilket  gav delfaktorer  på mellan 1,0 för små 
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Tabell 4: Maximalt Ft (volym infiltrerad nederbörd 
(mm)) för Grovkornig jord och Finkornig jord som  
varar (t) 1, 2, 6, 12 och 24 h.

Grovkornig jord Finkornig jord

1 27,0 122,3 57,4

2 32,3 160,4 70,4

6 43,6 262,5 95,5

12 51,0 412,5 131,5

24 57,9 712,5 203,5

F
t
 (mm)

t (h)
blockregnsvolym 

(mm) för 10-
årsregn

Tabell  5: Ft (volym infiltrerad nederbörd (mm)) för växtbädd  
på bjälklag  med tre  olika  jorddjup:  100,  200 och 800 mm,  
samt för 40 mm vattenhållande skikt (VS).

Jorddjup (mm)

100 200 800

6,8 100 200 800

41 120 240 960

34,2 20 40 160

54,2 74,2 194,2

88,4 108,4 228,4

40 mm 
vattenhållande 

skikt (VS)

Torrvikt (kg/m2)

Vattenmättad 
vikt (kg/m2)

F
t
 (mm)

F
t
 (mm) jorddjup 

+ 40 mm VS

F
t
 (mm) jorddjup 

+ 80 mm VS
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blockregn, och 0,3 för det största blockregnet (se Tabell 6 och 7). Medeldel-faktorn för respektive 
jorddjup presenteras i Tabell 8. Malmö stad ger växtbädd på bjälklag > 800 mm delfaktorn 0,8 och 
växtbädd  på  bjälklag  <  800  mm  delfaktorn  0,6,  vilka  båda  är  lägre  än  de  beräknade 
medeldelfaktorerna (se Tabell 8). 

För grönytekategorin ”träd med stamomfång > 35 cm” varierade interceptionen för de olika träd-
sorterna  mellan  59% av nederbörden för  benjaminfikus  (vid  12,4 mm nederbörd)  och 13% av 
nederbörden för tall (vid 57,9 mm nederbörd). I Graf 1 presenteras interception som andel av neder-
börd  hos  trädsorterna  bok,  äppelträd,  ek  och  tall.  I  Graf  2  presenteras  nederbörds-  och 
interceptionsdata från Guevara-Escobar et al. (2007) för benjaminfikus samt anpassad logaritmisk 
trendlinje  med  R2-värdet  (värdet  för  determinationskoefficienten)  0,25.  Andelen  intercepterad 
nederbörd för samtliga trädsorter och blockregnen i Tabell 1 presenteras i Bilagan. Där kan utläsas 
att  interceptionen  avtar  med  stigande  nederbördsmängd.  Resultaten  visar  att  benjaminfikus 
intercepterade störst andel av blockregnen, medan trädsorterna bok, äppelträd och ek hade liknande 
interception, som vid det minsta blockregnet (12,4 mm) varierade mellan 26 och 29%, för att vid 
det största blockregnet (57,9) variera mellan 20 och 24%. Interceptionen för tall avtog mest, från 
29% vid 12,4 mm nederbörd till  endast 13% vid 57,9 mm nederbörd. Skillnaden i  interception 
mellan det minsta och det största blockregnet (12,4 mm respektive 57,9 mm) var 3,2% för bok, 
6,4% för äppelträd,  4,8% för ek,  15 % för tall  och 18% för fikus (beräknat på icke avrundade 
siffror). I Graf 1 kan skillnaderna utläsas, där kurvorna för bok och ek är mindre avtagande än 
kurvorna för äppelträd och tall. I Graf 2 avläses skillnaden i interception (som % av nederbörd) för  
benjaminfikus.
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Graf 1: Interception som % av nederbörd för trädsorterna bok, äppelträd, ek och tall. Nederbörden varierar mellan  
12,4 och 57,9 mm.
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För kategorin vattenytor i dammar, diken etc. gjordes inga beräkningar utan endast antagandet att 
ytorna,  både dammar och våtmarker, har ett höjdavstånd mellan vattenytan och utloppet som är 
större än det största blockregnet (57,9 mm, se Tabell  1). Därför tilldelades den här typen av ytor 
delfaktorn 1,0 vilket är samma som Malmö stad gav (se Tabell 8). 

Resultaten av beräkningarna av delfaktorer för grönytekategorin ”gröna tak” gav olika delfaktor för 
olika blockregn (se Tabell  6 och  7). För det minsta blockregnet (12,4 mm) beräknades det gröna 
taket (som antogs vara torrt vid nederbördstillfällets början) kunna lagra 80% av nederbörden, vilket 
gav delfaktorn 0,8, medan det för det största blockregnet (57,9 mm) endast kunde lagra 30% av 
nederbörden, varpå delfaktorn 0,3 gavs. Medelvärdet för delfaktorerna till gröna tak beräknades till 
0,4 (se Tabell  8), medan Malmö stad gav gröna tak delfaktorn 0,8. Det motsvarar endast lagrings-
kapaciteten för det minsta blockregnet, vars återkomsttid var 1 år och varaktighet var 1h. 

Andelen lagrad nederbörd (%) för grönytekategorierna ”avvattning av täta ytor” och ”uppsamling 
av dagvatten” presenteras i Tabell 6 och 7. Båda kategorierna tilldelades en lägre faktor av Malmö 
stad (se Tabell  8). Kategorin uppsamling av dagvatten, vars beräknade delfaktorer varierar mellan 
1,0 och 0,3 och vars medeldelfaktor beräknades till 0,7, kan jämföras med Malmö stads delfaktor 
0,2. Kategorin avvattning av täta ytor ges av Malmö stad delfaktorn 0,1 emedan den av beräkning-
arna tilldelades faktorn 1,0 för båda jordsorterna. Därför slogs den, precis som kategorin grönska på 
marken, ihop till en kategori i Tabell 7.
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Graf 2: Interception (%) hos benjaminfikus (Ficus benjamina) plottad mot nederbörd (mm). Linjär regression med R2-
värde (värde för determinationskoefficienten) 0,25.
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Tabell  6: Beräknade delfaktorer för blockregn med varaktigheterna 1, 2, 6, 12 och 24 h och återkomsttiderna 1, 2, 5  
och 10 år där faktorn anger hur stor del av blockregnsvolymen som respektive BMP (best management practice) kan  
lagra, interceptera eller infiltrera.

Varaktighet (h) 1 2 6 12 24

1 2 5 10 1 2 5 10 1 2 5 10 1 2 5 10 1 2 5 10

Blockregn (mm) 12,4 15,8 21,5 27,0 15,8 19,7 26,2 32,3 22,5 27,6 36,1 43,6 26,4 32,4 41,9 51,0 30,2 37,2 48,4 57,9

Delfaktorer för respektive kategori

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Gröna tak 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

1,0 1,0 0,9 0,7 1,0 1,0 0,8 0,6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Träd, Tall 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Träd, Fikus 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

Träd, Bok 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1,0 1,0 0,9 0,7 1,0 1,0 0,8 0,6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Återkomsttid (år)

Grönytekategorier

Grönska på marken, 
grov jord

Grönska på marken,  
fin jord

Vattenytor i dammar, 
diken etc.

Växtbädd på bjälklag 
100 mm

Växtbädd på bjälklag 
100 mm utan 
vattenhållande skikt

Växtbädd på bjälklag 
200 mm

Växtbädd på bjälklag 
800 mm

Uppsamling och 
fördröjning av 
dagvatten

Avvattning av täta ytor 
till grov jord

Avvattning av täta ytor 
till fin jord
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Tabell  7: Sammanfattning av beräkningarna i Tabell  6 där liknande kategorier med samma delfaktorer slagits ihop.  
Beräknade delfaktorer för blockregn med varaktigheterna 1, 2, 6, 12 och 24 h och återkomsttiderna 1, 2, 5 och 10 år  
där faktorn anger hur stor del  av blockregnsvolymen som respektive BMP (best management  practice) kan lagra,  
interceptera eller infiltrera.

Varaktighet (h) 1 2 6 12 24

1 2 5 10 1 2 5 10 1 2 5 10 1 2 5 10 1 2 5 10

Blockregn (mm) 12,4 15,8 21,5 27,0 15,8 19,7 26,2 32,3 22,5 27,6 36,1 43,6 26,4 32,4 41,9 51,0 30,2 37,2 48,4 57,9

Delfaktorer för respektive kategori

Grönska på marken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Gröna tak 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

1,0 1,0 0,9 0,7 1,0 1,0 0,8 0,6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Träd, medel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2

1,0 1,0 0,9 0,7 1,0 1,0 0,8 0,6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Återkomsttid (år)

Grönytekategorier

Vattenytor i dammar, 
diken etc.

Växtbädd på bjälklag 
100 mm

Växtbädd på bjälklag 
100 mm utan 
vattenhållande skikt

Växtbädd på bjälklag 
≥ 200 mm

Uppsamling och 
fördröjning av 
dagvatten

Avvattning av täta 
ytor
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Tabell 8: Medelvärden för de olika grönytekategoriernas delfaktorer som sammanfattats  
i Tabell 7 samt de delfaktorer som tagits fram av Persson (1999) på uppdrag av Malmö  
stad. Medelvärdet representerar beräknade delfaktorer för medelblockregnet  31,3 mm.

Grönska på marken 1,0 1,0

Vattenytor i dammar, diken etc. 1,0 1,0

Gröna tak 0,4 0,8

Växtbädd på bjälklag 100 mm 1,0 0,6

0,7 -

Växtbädd på bjälklag ≥ 200 mm 1,0 0,8

Träd, medel 0,3 0,4

0,7 0,2

Avvattning av täta ytor 1,0 0,1

Grönytekategorier
Beräknade 
delfaktorers 
medelvärde

Delfaktorer för 
Malmö stads 
grönytefaktor

Växtbädd på bjälklag 100 mm utan 
vattenhållande skikt

Uppsamling och fördröjning av 
dagvatten
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 7 DISKUSSION

 7.1 Grönytefaktorns utveckling

Området som Malmö stads grönytefaktor utvecklades för, Bo01 i Västra Hamnen, ligger på konst-
gjord, tidigare industrimark. Ett av huvudmålen var därför att införa nya, gröna ytor på bostads-
gårdarna, och då fungerade grönytefaktorn som ett sätt att uppnå en ”minsta grön nivå” (Kruuse, 
Miljöförvaltningen Malmö stad, personlig kommunikation, 2011-11-22). Alla gårdar skulle uppnå 
grönytefaktorn 0,5, men i de flesta fall har dock faktorn blivit lägre med tiden,  till  följd av att  
underhållet  inte  har  skötts.  Man har  fortsatt  att  använda  grönytefaktorn  i  takt  med att  området 
Västra Hamnen byggts ut. För området Flagghusen har målet för grönytefaktorn höjts och faktorn 
0,6 krävs nu på gårdarna. Dessutom har själva delfaktorerna modifierats. I Tabell  9 jämförs  den 
tyska grönytefaktorn,  Malmö stads grönytefaktor från 1999, Malmö stads nya grönytefaktor från 
2011 och den medelgrönytefaktor som beräknades i det här arbetet. 

Generellt sett har delfaktorerna med tiden blivit mer lika den medelgrönytefaktor som beräknas i det  
här arbetet. Både växtbäddar och avvattnade ytor har uppvärderats till högre delfaktorer och gröna 
tak har nervärderats från 0,8 till 0,6 i Malmö. I Tyskland gavs gröna tak faktorn 0,5, vilket ändå är  
den som ligger närmast den beräknade faktorn. Något nytt i Malmö stads faktor från 2011 är att träd 
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Tabell 9: Jämförelse av den tyska grönytefaktorn (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 1990), Malmö stads  
grönytefaktor från 1999, Malmö stads nyligen modifierade grönytefaktorn (Kruuse, Annika, Miljöförvaltningen 
Malmö stad, personlig kommunikation, 2011-11-22 ) samt den medelgrönytefaktor som beräknades i det här arbetet.

Grönska på marken 1,0 1,0 1,0 1,0

Vattenytor i dammar, diken etc. - 1,0 1,0 1,0

Gröna tak 0,5 0,8 0,6 0,4

Träd med stamomfång 16-20 cm - - 20,0 -

Träd med stamomfång 20-30 cm - - 15,0 -

Träd med stamomfång över 30 cm - 0,4 10,0 0,3

- 0,2 2,0 -

Växtbädd på bjälklag 200-800 mm 0,5 0,6 0,7 1,0

Växtbädd på bjälklag > 800 mm 0,7 0,8 0,9 1,0

- 0,2 0,2 0,7

Avvattning av täta ytor 0,2 0,1 0,2 1,0

Den tyska 
grönytefaktorn 

1990

Grönytefaktorn 
1999

Grönytefaktorn 
2011

Beräknad 
grönytefaktor 
medelvärde

Solitärbuskar högre än tre meter

Uppsamling och fördröjning av 
dagvatten
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och buskar  tilldelas  tilläggsfaktorer  större  än  1,0.  Träd delas  in  efter  stamomfång  och tilldelas 
delfaktorer på 10, 15 och 20, där de största träden får lägst faktor. En anledning kan gissningsvis 
vara att bristen på naturlig vegetation i området gör att staden vill premiera plantering av större 
växter. Träden kan fungera som växt- och djurhabitat och kan bibehålla och stödja jordens naturliga 
funktioner. Ur ett hydrologiskt perspektiv, och med tanke på att beräkningarna baseras på att 100% 
interception hos träd ger värdet 1,0, är dock värdena ologiska.

 7.2 Beräkningar av delfaktorer

I det här kapitlet diskuteras beräkningarna av grönytefaktorns delfaktorer som utfördes i arbetet. 
Generellt kan sägas att ingen hänsyn togs till evaporation och transpiration, vilka tar hand om en 
stor  del  av  nederbörden i  den  naturliga  miljön. Hade  evapotranspiration  tagits  med i  samtliga 
beräkningar hade ytorna kunnat lagra och bromsa ytterligare nederbörd eftersom den endast kan 
vara positiv eller noll. Beräkningar av hur mycket den hade påverkat mängden ytavrinning omfattas 
inte  av det  här arbetet,  som avgränsar  sig till  beräkningar  på blockregn med en varaktighet  på 
maximalt 24 h. Inga beräkningar gjordes heller på årstidsskillnader, som frost i marken eller neder-
börd i form av snö.

Medelgrönytefaktorn (Tabell 8) säger ingenting om vilken typ av regn faktorerna kan ta hand om. 
Därför kan man i stället jämföra Malmö stads grönytefaktor med ett utvalt blockregn av en viss 
återkomsttid och varaktighet. Valet av blockregn bör göras efter vilken storlek på regn man avser att 
kunna begränsa. Eftersom någon sådan avgränsning inte gjordes presenterades i stället en större 
mängd blockregn som kan användas för att beräkna delfaktorer.  Medeldelfaktorerna beräknades 
endast i jämförande syfte.

Blockregnen som användes i beräkningarna (Tabell 1) beskriver medelintensiteten för nederbörden 
under ett regntillfälle, men i själva verket varierar intensiteten under regnet, speciellt vid konvektiv 
nederbörd, vilken kan ha en maximal intensitet långt över medlet (Hernebring 2008, Bengtsson och 
Milotti  2008).  Beräkningar  av  flöden  med hjälp  av  blockregn  kritiseras  därför  av  bland  andra 
Bengtsson (1991) och Adams och Papa (2000), som påpekar att beräkningar bör göras på så kallade 
designregn  (beskrivs  i  bl.a.  Veissman  et  al. 1989  och  Butler  och  Davies  2002).  I  designregn 
utformas  en  hypotetisk  hyetograf  med varierande  nederbördsintensitet  baserad  på  de  maximala 
nederbördsintensiteter för olika tidsintervall som återfinns i IDF-kurvorna. Vidare påpekar Adams 
och Papa att även designregnen har sina brister, då de bygger på antagandet att regnets distribution 
(som beskrivs i hyetografen) ser likadant ut vid varje tillfälle. 

En enhetshydrograf baserad på designregn ger ändå en bättre bild av ytavrinningen hos jordtyperna 
än vad beräkningar på blockregn gör (Adams och Papa 2000). Bengtsson och Milotti (2008) nämner 
att  nederbördsdata  med  kortare  tidsintervall  behövs  vid  dimensionering  av  dagvattensystem 
eftersom koncentrationstiden för  hela systemet  vanligtvis  är  mellan 10 och 30 minuter.  För att 
förbättra  beräkningarna  i  det  här  arbetet  behövs  därför  ytterligare  beräkningar  baserade  på 
designregn  med  korta  tidsintervall.  Exempel  på  beräkningar  med  syntetiska  hydrografer  och 
designregn  finns  i  Villareal  et  al. (2004),  där  vattenföringen  för  hela  och  delar  av  det  öppna 
dagvattensystemet i Augustenborg, Malmö, analyseras (se Kapitel 7.3.1). I det här arbetet beräkna-
des således inte heller minskat toppflöde till följd av förlängd koncentrationstid. Ingen hänsyn togs 
heller till vart den nederbörd som infiltreras, lagras eller intercepteras tar vägen.

30



Sanna Dufbäck Lunds Universitet 2012

 7.2.1 Grönska på marken och avvattning av täta ytor

Beräkningarna av ytor med ”grönska på marken” på grovkornig och finkornig jord baserades på hur 
stor volym nederbörd som ytan kan infiltrera och begränsas av infiltrationskapaciteten. I beräkning-
arna antas marken vara torr vid nederbördstillfället men det är ofta inte fallet, speciellt inte vintertid.  
SMHI (2010) beräknar att Skåne i framtiden får mildare vintrar med regn i stället för snö och längre 
nederbördsperioder. Marken har som störst infiltrationskapacitet när den är torr, och den avtar sedan 
exponentiellt  (se  Illustration  2 och  Ekvation  2).  Är  marken  inte  torr  när  det  börjar  regna  blir 
infiltrationskapaciteten alltså lägre än den beräknade. Å andra sidan är nederbördsintensiteten hos 
frontalnederbörd, som är typisk för vintermånaderna, lägre än hos konvektiv nederbörd.

Beräkningar  baserade  på  Ekvation  2 och  Tabell  2 för  grovkornig  och  finkornig  jord  visar  att 
infiltrationskapaciteten efter sex timmar har jämnat ut sig till ca. 25,0 respektive 6,0 mm/h. Dagar 
med kraftig nederbörd (>10 mm/dygn), som enligt SMHI (2010) beräknas bli fler, kanske då närmar 
sig infiltrationskapaciteten för finkornig jord. Beräkning med designregn på både torr och fuktig 
jord  skulle bättre kunna klargöra huruvida infiltrationskapaciteten skulle överskridas vid mycket 
intensiva skurar. Infiltrationskapaciteten beror också på vilka BMP:s som används inom kategorin 
gröna ytor. Stenfyllningsmagasin kan, om grundvattennivån tillåter, användas för att öka infiltra-
tionskapaciteten (Urbonas och Stahre 1993).

För beräkningarna av delfaktorer för kategorin ”avvattning av täta ytor” användes infiltrationskapa-
citeten  som  återstår  när  kategorin  grönska  på  marken  infiltrerat  den  nederbörd  som  faller  på 
densamma. En skillnad mellan att infiltrera vatten som faller vertikalt och vatten från hårda ytor är 
att dagvattnet kommer från impermeabel mark med ett högt vattenflöde. Då blir det ännu viktigare 
att  använda  designregn,  som  visar  när vattnet  från  de  impermeabla  ytorna  anländer  till 
avvattningsytan  och  med  vilket  flöde,  för  att  beräkna  huruvida  markens  infiltrationskapacitet 
överskrids.  Adams och Papa (2000) kommenterar dock att inte heller designregn tar hänsyn till 
jordfuktigheten vid regntillfällets start. Villareal  et al. (2004) gör av den anledningen beräkningar 
på jord under både torra och fuktiga förhållanden. Innehåller vattnet från de täta ytorna mycket 
suspenderat  material  kan  materialet  täppa  till  markporerna  så  att  vattengenomsläppligheten  i 
marken  sjunker  och  infiltrationskapaciteten  minskar  över  tid,  vilket  behöver  kontrolleras  och 
åtgärdas genom underhåll. 

Gröna ytor i  städerna liknar naturliga grönytor,  eftersom de evapotranspirerar,  intercepterar och 
infiltrerar nederbörd men det finns ändå skillnader mellan en konstruerad grönyta och en naturlig. 
Valet av vegetation påverkar markens struktur då fina rötter inte skapar lika stora makroporer som 
grova. Marken bör också täckas med vegetation för att skydda marken från regndroppserosion. Pitt 
et al. (2002 och 2008) skriver om att marken i städer också kan vara hårt packad av maskiner och 
tidigare konstruerade områden. Infiltrationskapaciteten i packad mark skiljer sig mellan olika jordar,  
men på grund av markpackningen kan man inte räkna med att marken i städerna kommer att ha 
samma infiltrationskapacitet som en naturlig jord. Dessutom kan mängden organiskt material vara 
reducerat till följd av konstruktioner och måste tillföras för att ge marken struktur. 

Olika jordlager kan ha olika nederbördsintensitet, vilket innebär att ett ovanliggande lager med låg 
infiltrationskapacitet vid höga nederbördsintensiteter kan orsaka ytavrinning trots att underliggande 
lager är torra. Dagvattnet kan bara tillåtas infiltrera om marken är tillräckligt ren. Vid byggnation på 
områden vars  mark  är  kraftigt  förorenad kan infiltration av dagvatten medföra att  föroreningar 
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sprids till grundvattnet. Risken för kontaminering av grundvattnet är dock enligt Pitt  et al. (2002) 
minimal i befintliga bostadsområden, om vattnet som perkolerar har infiltrerats genom markytan, 
och  inte  förts  ner  i  marken på  annat  sätt.  Vid  användning av  gröna ytor  bör  också  risken för 
fuktskador på byggnader till följd av för stora mängder infiltration beaktas. Det tas upp av Villareal 
et al. (2004) som beskriver att man i området Augustenborg i Malmö valde att i stället täta marken 
med geotextil så att inget vatten tilläts perkolera till grundvattnet (se Kapitel 7.3.1). Marken lagrar  
då i stället nederbörden, vilken sedan kan evapotranspirera eller ledas vidare.

 7.2.2 Vattenytor och uppsamling av dagvatten

För  grönytekategorin  ”vattenytor  i  dammar,  diken  etc.”  gjordes  inga  beräkningar,  eftersom de 
antogs vara tillräckligt djupa för att kunna lagra alla blockregn inklusive det största blockregnet på 
57,9 mm. Dammen eller våtmarken behöver bara vara ca. 6 cm djup för att det ska vara möjligt och  
som standard för dammar och våtmarker brukar anges att de inte ska vara djupare än 20 cm, bl.a.  
för att minimera risken för drunkningsolyckor (Krantz och Hjerpe 2002, Stahre 2004). 20 cm djup 
innebär en lagringskapacitet på 200 l nederbörd/m2, vilket motsvarar 200 mm regn eller uppsamling 
av dagvatten från ca. 2,4 m2 täta ytor vid det största blockregnet på 57,9 mm (3,4 m2 totalt, varav 1 
m2 faller på vattenytan)..Urbonas och Stahre (1993) beskriver hur dammar kan designas så att de 
kontrollerar flera olika flöden med olika återkomsttid, genom utloppets utformning.

I Malmös grönytefaktor specificeras inte hur djupa vattenytorna behöver vara eller hur stor volym 
vatten de ska kunna lagra. Dimensioneringen av dammar och våtmarker ska egentligen, precis som 
övriga beräkningar för dagvattensystem, baseras på designregn, eftersom de ofta inte bara tar emot 
den  nederbörd  som  faller  direkt  på  dem,  utan  ofta  även  nederbördsöverskott  från  andra  ytor 
(Urbonas och Stahre 1993, Larm 2000), vilket i det här arbetet faller under kategorin ”uppsamling 
och fördröjning av dagvatten”. För den kategorin specificeras i beskrivningen av grönytefaktorn att 
den ska kunna samla upp minst 20 l/m2, vilket motsvarar 20 mm nederbörd. Är nederbörden större 
än  20  mm,  vilket  är  fallet  för  flera  av  blockregnen,  blir  delfaktorn  således  lägre  än  1,0.  Den 
beräknade delfaktorn varierade mellan 1,0 och 0,3 med ett medelvärde på 0,7 vilket är betydligt 
högre än Malmö stads faktor 0,2. Anledningen till att faktorerna skiljer sig åt kan vara att den här 
faktorn ju saknar ytterligare funktion, och därför inte gynnar några av de andra kriterier som Malmö 
stad vill att kategorierna ska uppfylla.

Som BMP är vattenytor som diken, dammar och våtmarker platskrävande, vilket i  städer också 
betyder dyra. Urbonas och Stahre (1993) påpekar att dammar därför, till skillnad från till exempel  
gröna tak,  måste planeras  utifrån  de  boendes  perspektiv  (se  även Kapitel  7.3.2).  Det  ger  både 
möjligheter till rekreationsområden, men kräver också större underhåll, både vad gäller förekomst 
av skräp, men också algbildning och föroreningar. De är dock ofta uppskattade av de boende i 
området så länge som de konstrueras på ett sådant sätt att de inte blir en säkerhetsrisk (Stahre 2004).  
Därför görs de med flacka slänter och bottenlutningar och har ofta skyddsplanteringar. Urbonas och 
Stahre påpekar också att naturliga sjöar kan utnyttjas som BMP. Vattnet i anlagda dammar och 
våtmarker har, till skillnad från sjöar, oftast inte kontakt med grundvattnet. På så sätt liknar den här 
kategorin mer de magasin som används i traditionell dagvattenhantering, fast ovan mark.
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 7.2.3 Gröna tak och växtbädd på bjälklag

Beräkningarna av delfaktorer för kategorierna ”gröna tak” och ”växtbädd på bjälklag” (> 800 mm 
och <  800 mm)  baserades  på  ytornas  fältkapacitet.  Däremot  togs  inte  infiltrationskapaciteten  i 
beaktande  eftersom  ytorna  antogs  vara  designade  för  att  väl  infiltrera  nederbörd.  I  och  med 
resultaten för gröna ytor (se Tabell 6 och 7) kan det konstateras att infiltrationskapaciteten inte hade 
begränsat lagringskapaciteten för de här ytorna, oavsett om tak- och bjälklagsjorden är grovkornig, 
finkornig eller någonstans där emellan. Som har nämnts i Kapitel 7.2.1 behövs vidare beräkningar 
av infiltrationskapacitet baserade på designregn.

Beräkningarna av delfaktorer för gröna tak baserades i det här arbetet på forskning av Bengtsson 
(2002),  för  endast  ett  (1)  jorddjup (ca.  4  cm)  och  en  (1)  lutning  (1,5°).  Valet  av  fältkapacitet  
motiverades med resultatet i VanWoert  et al. (2005), där ett 4 cm extensivt tak med lutningen 2° 
lagrade  8  mm,  men där  ett  vattenhållande  skikt  med höjden 1,5  cm lagrade ytterligare  2  mm 
nederbörd. Gröna tak kan självfallet se olika ut, ha olika lutning och jorddjup. Därför är det bättre 
att dela in den här kategorin i flera. Den för beräkningarna konstruerade kategorin ”växtbädd på 
bjälklag”, med 10 cm jorddjup och ett vattenhållande skikt brukar även den användas på tak, då 
utan  lutning,  men  med  betydligt  större  vattenhållande  förmåga  förutsatt  att  jorden  är  torr  vid 
nederbördstillfället (20 mm jämfört med 10 mm för det extensiva gröna taket, se Tabell 5). 

Forskning av VanWoert et al. 2005 visar att tak med vegetation på är bättre på att bromsa och hålla 
vatten än tak med grus, men att det i själva verket är jorden på taket som till största delen bromsar  
och håller vattnet, inte vegetationen i sig. Alltså har jordstrukturen och jorddjupet samt eventuella 
vattenhållande lager betydelse för de gröna takens vattenhållande förmåga. De konstaterar också att 
takets lutning har stor betydelse för den vattenhållande förmågan. Ju mindre lutning desto större 
vattenhållande  förmåga.  Bjälklagsjordens  vattenhållande förmåga baserades  på  information från 
VegTech (2012), vilken inte styrks av forskning citerad i det här arbetet. Beräkningarna fungerar 
mest som ett exempel på en jordtyp som är vanlig i den här typen av anläggningar. 

Malmö stad ger en högre delfaktor till kategorin gröna tak än den som beräknas i det här arbetet (se 
Tabell 8). Det kan bero på att andra faktorer vägts in, såsom hur väl ytan tar hand om förorenande 
luft- och vattenpartiklar, estetiska aspekter eller för att minska den så kallade Urban Heat Island-
effekten,  där  evapotranspirationen från  de  gröna taken  kan fungera  dämpande  på  temperaturen 
lokalt. Köhler et al. (2002) kommer i sin studie på tak i Berlin och Rio de Janeiro, med jorddjup på 
mellan 5 och 12 cm, fram till att de, förutom att de kan  lagra vatten, både kan sänka takens temper-
atur och isolera dem och dessutom förstärka takets hållbarhet.

Kruuse (Miljöförvaltningen Malmö stad, personlig kommunikation, 2011-11-22) skriver att gröna 
tak givits en så hög faktor för att uppmuntra att de infördes i området. I Tabell  9 kan utläsas att 
Malmö stad, i den senaste versionen av grönytefaktorn, sänkt delfaktorn för gröna tak från 0,8 till  
0,6,  vilket  närmar  sig  det  beräknade värdet  0,4. Malmö stad  ger  däremot  lägre faktorer  än de 
beräknade till samtliga kategorier för växtbädd på bjälklag, även om de höjts i den nyare versionen.  
En anledning kan vara att dessa ytor  inte tillåter infiltration till grundvattnet, en annan kan vara att  
det begränsade jorddjupet inte tillåter vegetation med stora rotsystem, som vissa träd och buskar. 
Det innebär att ytornas funktion som biotop begränsas.
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I och med att det extensiva gröna taket lagrar 10 mm nederbörd har det olika effekt beroende på  
årstid. Som tidigare nämnts beräknas att Skåne kommer att få längre nederbördsperioder vintertid 
(SMHI 2010). Evapotranspirationen är då låg, till följd av låga mängder inkommande energi (se 
Kapitel  2.2),  vilket  begränsar  takets  möjlighet  att  torka.  Vintertid  lagrar  taken då  regn mindre 
effektivt.  Schroll  et  al.  (2011) finner  att  extensiva gröna tak i  Oregon (USA) inte  hade någon 
signifikant  inverkan på  koncentrationstiden  och lagringen av  dagvatten  under  vintermånaderna. 
Sommartid  däremot,  finns  stora  mängder  energi  i  form  av  solljus.  Energitillgången  och  den 
konvektiva  nederbörden  typisk  för  sommarmånader ger  taken  möjlighet  att  helt  torka  mellan 
skurarna.  Då håller  de  extensiva  gröna taken  signifikant  mer nederbörd  än  hårda  tak.  Czemiel 
Berndtsson et al. (2006) beräknar däremot att extensiva, gröna tak minskar ytavrinningen med 30-
40%  vintertid och upp till 80% på våren.

Carter och Jackson (2007) konstaterar att gröna taks effekt på den urbana hydrologin begränsar sig 
till dess vattenhållande förmåga, vilket ju också gäller för växtbäddar på bjälklag. På platser med 
regn av låg intensitet och kort varaktighet kan gröna tak ha stor betydelse, medan betydelsen på 
platser med mycket nederbörd endast är marginell. Ju större jorddjup desto mer lagrat vatten och 
desto mer energi krävs för att evapotranspirera tills jorden är helt torr. Det är alltså mindre sannolikt 
att ytor med växtbädd på bjälklag har helt torr jord vid nederbördstillfället än det är för gröna tak. 
Det kan vara en anledning till  att välja tunnare gröna tak.  En annan anledning kan vara att  ett 
tunnare grönt tak väger mindre, vilket kräver mindre åtgärder för takets hållfasthet för att klara den 
extra tyngden. I Berlin föredrar man att de gröna taken ska ha minst 10 cm jordsubstrat för att effek -
tivt hålla kvar regnvatten (Junge-Reyer 2011).

Som BMP har de gröna taken och växtbäddar som anläggs likt gröna tak fördelen att de tar upp ytor 
som annars inte utnyttjas. I städer är marken dyrbar, så att använda tak för BMP:s är ett yteffektivt 
sätt att ta hand om dagvatten. I Tyskland används så kallad stormwater fee discount, dvs. avdrag på 
dagvattenavgiften, som ett incitament till att få folk att investera i gröna tak (Ngan 2004). Skatteav-
draget beror då på takets yta, jordmån och lutning. Wong et al. 2003 finner att gröna tak kan minska 
byggnadens behov av kylning och uppvärmning med över 14%. Czemiel Berndtsson 2010 påpekar 
att vattnet som rinner igenom när taken har uppnått sin fältkapacitet kan samlas upp och användas 
till tvätt eller till toalettspolning i byggnaden.

 7.2.4 Träd

Kategorin ”träd med stamomfång 35 cm eller större” används inte traditionellt som BMP, men finns 
däremot i Malmö stads grönytefaktor. Asadian och Weiler (2009) mätte att interception hos träd i 
urban  miljö  var  nästan  dubbelt  så  stor  som  i  skog,  speciellt  för  barrträd  och  uppmuntrar 
användandet av träd som BMP. Beräkningar bör baseras på mätningar från enskilda träd, på grund 
av att faktorer såsom överlappande grenar och vindens riktning för enskilda träd får betydelse för 
interceptionen (Xiao och McPherson 2002, Guevara-Escobar et al. 2007, Horton 1919). 

Beräkningarna i det här arbetet får betraktas som ungefärliga, då ekvationerna som Horton (1919) 
tagit fram endast baserar sig på ett träd för vardera trädsort. En mer omfattande studie av fler träd 
behövs för att delfaktorerna ska överensstämma bättre med trädens verkliga interceptionskapacitet. 
Mätningarna är nästan 100 år gamla, och till viss del svåra att tyda i den scannade versionen av  
forskningsrapporten som finns tillgänglig. Horton (1919) nämner inte heller vilka trädarter det rör 
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sig om utan endast  ”beech,  apple,  oak  och pine”.  För att  komplettera  beräkningar  baserade  på 
Hortons ekvationer (Tabell 3) användes också mätdata från Guevara-Escobar et al. (2007), gjord på 
en benjaminfikus, med omkretsen 70,4 cm. Träden i mätningarna har olika omkrets och är därför 
inte jämförbara med varandra.  Mätningarna som används i det här arbetet är dessutom gjorda på 
träd i USA och Mexiko och skulle behöva ersättas med lokala mätningar på de trädarter man ämnar  
använda i grönytefaktorn.

För alla trädsorter utom tall och benjaminfikus, som behåller barren resp. löven året om, sjunker 
interceptionen när träden fäller sina löv. Delfaktorn som träden tilldelas gäller alltså inte för den 
perioden, då Hortons mätningar endast är gjorda under vegetationsperioden. I en studie av Xiao och 
McPherson (2002) mättes interceptionen från enskilda träd i urbana miljöer genom att dela in dem i 
art- och storleksgrupper. De visar att det bland lövträd som fäller sina löv på vintern spelar roll hur 
sent på hösten löven fälls. Mindre träd som har sina löv längre än större träd kan således ha en 
högre årlig interception än större träd där lövverket faller tidigare på hösten. Lövkronans yta och 
lövens totala yta visade sig också ha betydelse i studien.  Därför är det extra intressant att Malmö 
stad,  i  sin  nya grönytefaktor  från  2011 delar  in  träd av  olika  storlekar  (i  deras  fall  med  olika 
omkrets)  i  separata  kategorier.  Däremot  är  de  faktor  de  tilldelats,  som  tidigare  nämnts,  inte 
användbara. Xiao och McPherson (2002) nämner också att det kan spela roll hur träden i städerna 
beskärs, då den totala lövytan minskar om träden blir kraftigt beskurna.

 7.2.5 Övriga kommentarer

För en mer komplett beräknad grönytefaktor borde även kategorierna ”halvöppna till hårdgjorda 
ytor” och ”ytor med fogar” tagits med i beräkningarna.  Båda kategorierna används inom öppen 
dagvattenhantering, både på privat mark och allmän platsmark och ökar evapotranspirationen och 
infiltrationen till grundvattnet (Stahre 2004, Adams och Papa 2004). Hur mycket beror på vilken 
BMP som används och vilken mängd nederbörd som avses. Precis som hos andra ytor som ökar 
infiltrationen kan de bara användas om markens förutsättningar är goda, det vill säga att jordarten 
under  kategorierna  halvöppna  till  hårdgjorda  ytor  och  ytor  med  fogar  har  tillräckligt  hög 
permeabilitet samt att den inte riskerar att sprida förorenande ämnen. I takt med att nya tekniker för 
öppen dagvattenhantering utvecklas kan även nya grönytekategorier läggas till. 

Grönytefaktorn är tänkt som ett enkelt, användarvänligt verktyg som integrerar många parametrar, 
vilket innebär kompromisser mellan exakthet och användbarhet. Det krävs en balansgång mellan att 
vara tillräckligt komplex för att ge adekvata resultat samtidigt som den, om den går in på alltför små  
detaljer, inte blir användarvänlig. Grönytefaktorn täcker kvantitativa krav, men inte kvalitativa krav, 
som till exempel växtsammansättning eller hur bra ytorna är att leka på. Den slår ihop olika kriterier 
som inte är jämförbara med varandra och ger dem ett numeriskt värde. En så pass förenklad metod 
fungerar för att naturliga inslag i staden ska ses som värdefulla, men risken är att det inte blir tydligt  
att olika BMP:s har olika funktioner som kompletterar varandra, och att då det billigaste alternativet 
väljs framför det som är bäst för den specifika platsen. 

Detta kritiseras av bland andra Delshammar (2011) som också vill lyfta upp utemiljöns betydelse 
för de boende.  Han påpekar att det med grönytefaktorn blir fokus på medlet (grönytefaktorn) i 
stället för målet (en bra boendemiljö), men att den ändå kan fungera som ett minimimått, som sedan 
behöver kompletteras med andra åtgärder. Keeley (2011) poängterar risken att områden där det är 
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lättare att uppnå en hög faktor prioriteras, som stadsdelar med lägre densitet, där grönytefaktorn 
redan är ganska hög och åtgärder inte är lika nödvändiga, eftersom färre åtgärder blir en billigare 
investering. 

Grönytefaktorns  kanske största  nackdel  för  det  här  arbetet  är  att  den  baserar  sig  på  ytor,  när 
nederbörden som den avser behandla är en volym. Det avhjälps till viss del genom beskrivningarna 
av kategorierna, där växtbädd på bjälklag ska ha ett visst djup, där gröna ytor ska tillåta att vatten 
fritt  kan  perkolera  till  grundvattnet  och  där  träd  och  buskar  tilldelas  en  tilläggsfaktor  som 
åtminstone delvis baseras på lövkronans utbredning. För att grönytefaktorn ska kunna användas 
som metod för att implementera LOD måste kategorierna vara mer specifika.

Det  bör  klart  och  tydligt  framgå vad  varje  kategoris  hydrologiska  funktion  är  i  den  miljö  där 
grönytefaktorn ska användas och faktorerna bör baseras på de kriterier som ställts upp för området. 
Det kan t.ex. vara att området ska hålla tillbaka en viss volym regn- och dagvatten eller  att ett  
maximalt  dagvattenflöde  inte  ska  överskridas.  Den tyska  metoden  att  ge  fastigheter  avdrag  på 
dagvattenavgiften för gröna tak kan expanderas till att gälla även andra grönytekategorier. I Berlin 
används  grönytefaktorn  för  alla  nya  byggnader  och  tilldelas  även  redan  befintliga  byggnader 
(Kazmierczak och Carter 2010).

Geografiska informationssystem (GIS) kan användas för att förenkla arbetet med grönytefaktorn. 
Ett GIS kan hitta områden som bör prioriteras, där risken för översvämning är störst, och ger en 
överblick över  hur olika alternativ återspeglar sig i hydrologisk funktion och kostnader för olika 
alternativa utformningar. Även allmän platsmark kan avkrävas en viss grönytefaktor, och bör så 
göras då en stor del av städernas hårda ytor finns där. GIS kan även där användas för att påvisa 
möjliga utformningar och alternativens nytta och kostnader.

 7.3 Att använda öppen dagvattenhantering

Det finns stora fördelar med att använda sig av öppen dagvattenhantering. Adams och Papa (2004) 
skriver att det ofta är billigare att ta hand om dagvatten lokalt än att anlägga nya dräneringsrör. För 
att minimera kostnaderna bör dock systemen optimeras efter beräkningar av nederbörd och ytav-
rinning, eftersom, som  Niemczynowicz (1999) påminner oss om, all vattenrelaterad infrastruktur är 
mycket kostsam. 

 7.3.1 Exempel: Augustenborg

Ett exempel på öppen dagvattenhantering finns i  stadsdelen Augustenborg i Malmö, som har fått 
uppmärksamhet sedan man där valde att byta ut sitt kombinerade system mot ett öppet dagvatten-
system (Kazmierczak och Carter 2010). Området, som täcker 20 000 m2 med mestadels hyreshus 
och en del industrier, byggdes på 1940- och 50-talen. På 1990-talet hade det fått problem med över-
svämningar i källare på grund av ett överbelastat kombinerat dräneringssystem och var dessutom 
socioekonomiskt utsatt och i behov av upprustning. Mellan 1998 och 2002 rustades området upp 
och  lanserades  som  ”Ekostaden  Augustenborg”,  vilket  bland  annat  innebar  att  man  bytte  ut 
ledningssystemet mot ett öppet dagvattensystem (Bengtsson  et al. 2004, Bengtsson 2002).  Asfalt 
byttes delvis ut mot mer permeabla material och området använder sig nu av en kombination av 
hårda ytor och tak, infiltrationsytor, svackdiken, dammar, kanaler, gröna markytor, mini-våtmarker 
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och 9500 m2 extensiva gröna tak. I de dammar som har konstruerats tillåts ingen djup perkolation 
till underliggande jordlager, utan det leds vidare i kanaler i system tills det till slut når det konven-
tionella dagvattensystemet, då med minskad nederbördsvolym och vattenföring (Bengtsson  et al.  
2004). I en studie av Villareal et al. (2004) beräknas att området endast skulle översvämmas vid ett 
designregn med en återkomsttid på tio år. Efter att det öppna dagvattensystemet har införts har man 
kunnat förlänga koncentrationstiden till tjugofem minuter från beräknade tio minuter i ett simulerat 
duplikatsystem  (Villareal  et  al. 2004).  Åtgärderna  har  minskat  ytavrinningen  från  området  till 
hälften och dess status har höjts.

 7.3.2 Är öppen dagvattenhantering långsiktigt hållbar?

Öppen dagvattenhantering betraktas som ett hållbart sätt att ta hand om dagvatten. Huruvida det är 
hållbart är dock osäkert, då begreppet involverar inte bara ekologiska, utan även ekonomiska och 
sociala aspekter. I forskning av Krantz och Hjerpe (2002) undersöks de sociala och ekonomiska 
aspekterna av det öppna dagvattensystemet i Augustenborg. De belyser skillnader i hur de boende 
och planerarna talar om systemet, att de förstnämnda använder estetiska termer och menar underhåll 
av gårdarna när de talar om funktion,  medan planerarna använder tekniska termer och talar om 
dagvattensystemets hydrologiska funktion. Krantz och Hjerpe (2002) kommer genom sina inter-
vjuer  fram  till  att  de  boende  inte  är  väl  införstådda  med  systemets  tekniska  funktion,  medan 
planerarna inte sätter sig in i de boendes vardagssituation.

Delshammar et al. (2004), som också undersökt boendemiljön i Augustenborg, nämner att befintliga 
kvalitéer,  såsom  träd  och  sittplatser,  försvann  på  grund  av  bristande  kommunikation  mellan 
planerare  och  de  boende,  vilket,  enligt  Krantz  och  Hjerpe  (2002),  hade  kunnat  undvikas  om 
dokumentationen av boendemötena varit  mer  utförlig och ansvaret  tydligt  fördelats  för den här 
typen av frågor. Krantz och Hjerpe (2002) nämner vidare att de boende upplevde förändringarna av 
utemiljön som större än de hade tänkt sig, och att de inte upplevde sig ha kunnat påverka dagvatten-
systemets utformning. Samtidigt utnyttjande de boende inte fullt ut den möjlighet till lokal demo-
krati  som de  hade  chans  till,  då  boendemötena  inte  var  speciellt  välbesökta.  Engagemanget  i 
utemiljön kan bero på boformen, då bostadsrättsägare anses mer måna om hur värdet på fastigheten 
påverkas av förändringar, medan de som bor i hyresrätter tror sig ha mindre att säga till om. 

Öppna dagvattensystem medför nya ansvarsfrågor. Dagvatten som tidigare har skötts av VA-verket 
integreras i landskapet,  på privat mark och på allmän platsmark, som traditionellt sett skötts av 
fastighetsägarna respektive parkförvaltningen och trafikförvaltningen (Söderblom 2004). Införandet 
av ett öppet dagvattensystem måste således vara väl förankrat hos alla parter. Systemet kräver mer 
underhåll i form av rengöring av dammar och våtmarker, där skräp gärna samlas och skötsel av 
gröna ytor i form av gödsling och eventuell bevattning. Det medför en ny kostnadsfördelning med 
större  löpande  kostnader,  men  mindre  material-  och  investeringskostnader  (Krantz  och  Hjerpe 
2002). Vem som skulle ha ansvaret för skötsel av Augustenborgs dagvattenanläggning var inte klart 
i planeringsfasen, utan fick lösas efter hand, skriver Söderblom (2004). De ansvariga ansåg att det  
vid planeringen av nya liknande anläggningar bör beslutas i ett inledande skede. Samtidigt behöver 
de boende integreras, så att de inte trivseln i området påverkas negativt till följd av att de känner sig 
överkörda (Krantz och Hjerpe 2002).

Ramar och riktlinjer kring detaljer  såsom beskärning av träd och buskar  (Xiao och McPherson 
2002) eller utbyggnader, av uteplatser måste fastställas i och med att systemet införs. De boende 
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och  planerarna  behöver  vara  väl  införstådda  med  systemets  olika  funktioner,  att  de  är  till  för 
dagvattenhantering och varför det  är  viktigt  att  den funktionen fungerar,  men att  det  också har 
viktiga andra samhälleliga funktioner (Delshammar et al. 2004). Stahre och Geldof (2003) föreslår 
en integrerad planering av öppna dagvattensystem, där alla tänkbara värden (tekniska, ekonomiska 
kulturella, estetiska, biologiska osv.) tas med i planeringsprocessen och integreras i alla delar av 
utformningen. Grönytefaktorn kan fungera som ett planeringsverktyg som integrerar flera av dessa 
delar, men i och med de förenklingar och generaliseringar som görs behöver den också kompletteras 
med integration av värden som inte går att mäta i siffror. Bara då kan dagvattenhanteringen bli  
långsiktigt hållbar.
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 8 SLUTSATSER
Syftet med det här arbetet var att  undersöka om grönytefaktorn kan användas för att  få stadens 
vattenbalans att mer likna den naturliga.

De hårdgjorda ytorna i städerna påverkar vattenbalansen så att den skiljer sig från den naturliga 
miljön på grund av att de hindrar infiltration, och därav även evapotranspiration. I stället rinner en 
stor del av nederbörden av som ytavrinning (dagvatten) som rör sig snabbt mot recipienten. Den 
större volymen och att vattnet rör sig snabbt gör att dagvatten har kortare koncentrationstid och 
högre vattenflöden än ytavrinning i den naturliga miljön.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innefattar en mängd tekniker som dämpar de höga 
flödena och minskar dagvattenvolymerna så att vattenbalansen i städerna mer liknar den naturliga. 
En del av de tekniker som används inom LOD återfinns i de kategorier som Malmö stads grönyte-
faktor uppdelas i. Grönytefaktorn kan således användas för att få stadens vattenbalans att mer likna 
den naturliga.

Med större nederbördsvolym minskar effekten som grönytefaktorns kategorier har på vattenbalans-
en i städerna. Det beror i många fall på att lagringskapaciteten överskrids så att lagringsfunktionen 
slutar att ha någon inverkan på vattenbalansen.

Malmö  stads  delfaktorer  tilldelas  efter  ekologisk  funktion,  medan  de  beräknade  baseras  på 
hydrologisk funktion. Därför skiljer de sig åt i de flesta fall. Om grönytefaktorn ska användas som 
LOD bör därför delfaktorerna delvis modifieras så att de bättre motsvarar kategoriernas förmåga att 
lagra, infiltrera eller interceptera nederbörd.

För att delfaktorerna ska vara användbara måste de vara vetenskapligt utformade. Möjligheten att 
kombinera grönytefaktorn och LOD bör studeras vidare,  då med hjälp av designregn.  Grönyte-
faktorn kan då godkännas för ett regn av en viss varaktighet och återkomsttid. Det här arbetet är en 
början till en mer korrekt viktning av grönytefaktorn om den ska användas som metod för att få 
stadens vattenbalans att mer likna den naturliga.
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Andel intercepterad nederbörd (%) för trädsorterna bok, äppelträd, ek, tall och fikus vid blockregn för Malmö  
med återkomsttiderna 1, 2, 5 och 10 år, samt varaktigheterna 1, 2, 6, 12 och 24 h.

mm Bok Äppel Ek Tall Fikus

1 år, 1 h 12,4 27% 26% 28% 29% 59%

2 år, 1 h 15,8 26% 24% 27% 25% 57%

5 år, 1 h 21,5 25% 23% 26% 22% 53%

10 år, 1h 27,0 25% 22% 25% 19% 50%

1 år, 2 h 15,8 26% 24% 27% 25% 57%

2 år, 2 h 19,7 26% 23% 26% 23% 54%

5 år, 2 h 26,2 25% 22% 25% 20% 51%

10 år, 2 h 32,3 25% 21% 24% 18% 48%

1 år, 6 h 22,5 25% 23% 25% 21% 53%

2 år, 6 h 27,6 25% 22% 25% 19% 50%

5 år, 6 h 36,1 24% 21% 24% 17% 47%

10 år, 6 h 43,6 24% 20% 24% 15% 45%

1 år, 12 h 26,4 25% 22% 25% 20% 51%

2 år, 12 h 32,4 25% 21% 24% 18% 48%

5 år, 12 h 41,9 24% 20% 24% 16% 45%

10 år, 12 h 51,0 24% 20% 23% 14% 43%

1 år, 24 h 30,2 25% 21% 25% 18% 49%

2 år, 24 h 37,2 24% 21% 24% 17% 47%

5 år, 24 h 48,4 24% 20% 24% 14% 44%

10 år, 24 h 57,9 24% 20% 23% 13% 42%

Återkomsttid, 
varaktighet
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