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Abstract 
In recent years, the demand for new types of stormwater infrastructure has 

increased due to increased urbanization and climate change. Attention has been 

aimed at creating a sustainable and resilient stormwater management. Blue-

green infrastructure is a collective name for infrastructure striving to mimic 

nature's natural runoff. A facility that falls within the scope of this concept is 

rain gardens. 

 

To investigate where the greatest opportunities for improvement exist 

regarding the implementation of Rain gardens in Sweden, 16 people were 

interviewed. The purpose was to investigate whether the perception differs 

about what can be improved depending on the type of employer and at what 

stage the interviewee work. Based on the answers, potential for improvement 

was emphasized, such as better communication between actors, a clearer 

purpose for the facilities, a standardized guide for design and dimensioning, 

follow-up of built solutions and guidelines for maintenance. 

 

To investigate the hydraulic function of Rain gardens a case study has been 

done with modeling in MIKE URBAN over an area with flooding during a 5-

year storm. The ambition has been to investigate how rain gardens that are 

dimensioned in different ways and two different designs can reduce floods in 

the event of a 5-year storm and reduce the load on pipes with limited capacity. 
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Sammanfattning 
På senare år har efterfrågan på nya typer av dagvatteninfrastruktur ökat på 

grund av ökad urbanisering och klimatförändringar. Uppmärksamhet har 

riktats mot att skapa en hållbar och resilient dagvattenhantering. Blå-grön 

infrastruktur är ett samlingsnamn för anläggningar som strävar efter att 

efterlikna naturens naturliga avrinning. En anläggning som faller inom ramen 

för detta begrepp är regnbäddar.  

 

För att utreda var de största förbättringsmöjligheterna finns kring 

implementeringen av regnbäddar i Sverige har 16 personer intervjuats. Dessa 

personer har olika arbetstitlar och har varit inblandade i projekt med 

regnbäddar i olika skeden. Syftet med detta har varit att undersöka om 

uppfattningen skiljer sig åt kring vad som kan förbättras beroende på vilken 

typ av arbetsgivare och i vilket skede personerna arbetar. Utifrån svaren 

framhölls förbättringspotential så som bättre kommunikation mellan aktörer, 

ett tydligare syfte för anläggningarna, en standardiserad guide för utformning 

och dimensionering, uppföljning av byggda lösningar och riktlinjer för 

drift/underhåll.  

 

För att undersöka regnbäddars hydrauliska funktion har en fallstudie gjorts 

med modellering i MIKE URBAN över ett område som drabbas av 

marköversvämningar. Ambitionen har varit att undersöka hur regnbäddar som 

dimensionerats på olika sätt och två olika utformningar kan minska 

översvämningar vid ett 5-årsregn och minska belastningen på ledningar med 

begränsad kapacitet.   
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Bakgrund 
Användandet av ny typ av infrastruktur när det kommer till dagvattenhantering 

har under de senaste åren ökat. En ökad urbanisering och klimatförändringar 

har gjort att efterfrågan på hållbara och resilienta lösningar har ökat, som ett 

komplement till traditionella ledningsnät. Detta för att använda ytor på ett 

effektivare sätt och kunna hantera kraftigare regn och undvika översvämningar 

(Sörensen & Emilsson 2019). Som exempel inträffade en extrem regnhändelse 

i Malmö 2014 där över 100 mm föll ner under 24 timmar (SMHI 2014). Detta 

gjorde att man i Malmö började lägga större fokus på att säkra staden mot 

framtida extremregn med dokumentet Skyfallsplan (Föreningen Sveriges 

stadsbyggare 2016). Även en större uppmärksamhet på rening av dagvatten har 

under senare decennier lett till högre krav på vatten som släpps ut till 

recipienter för att minska miljöpåverkan (Blecken 2016). Blå-grön 

infrastruktur är ett samlingsnamn för dagvattenlösningar där vegetation och 

vattenytor används för att efterlikna naturliga avrinningsprocesser. Med 

blågrön infrastruktur kan flera olika funktioner uppnås. Beroende på 

utformning och placering kan man till exempel åstadkomma trafikåtgärder så 

som farthinder, mer grönska i hårdgjorda miljöer och en ökad biodiversitet. 

Dessa funktioner utöver de primära syftena med fördröjning och rening av 

dagvattnet gör blågröna lösningar till användbara multifunktionella 

anläggningar (Blecken et al. 2020).  

 

En av dessa lösningar är regnbäddar (eng: rain gardens). Regnbäddar är 

vegetationsbeklädda markbäddar som används för att fördröja, magasinera och 

rena dagvatten. De kan vara omgivna av ett tätt lager som till exempel betong 

eller göras genomsläppliga där vattnet kan infiltrera till omgivande jord. De 

låter avrinning tillfälligt samlas på ytan innan det infiltrerar ner genom 

växtlighet i speciellt utformade filtermaterial och ett underliggande 

dräneringslager (Fridell 2015). Till skillnad från dammar är alltså inte hela 

anläggningens volym vattenhållande utan enbart översvämningsytan i toppen 

samt porvolymen i filtermaterialet och dräneringslagret. Jämfört med olika 

infiltrationsmagasin är det framförallt filtermaterialet och växtligheten som 

skiljer sig (Svenskt Vatten 2019). Regnbäddar har potential att fördröja 

dimensionerande flöden enligt P110 med tillräckligt stora dimensioner som 

skapar tillräcklig magasinvolym. De lämpar sig däremot inte lika bra för att 
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hantera extrema regn utan dessa flöden bräddar i de fallen (Svenskt Vatten 

2019). 

 

Förutom de tekniska funktionerna tillkommer även värden som mer växtlighet 

i stadsrummet och biodiversitet. Detta gör det intressant att studera regnbäddar 

då de gör staden till en integrerad del av ekosystemet i stället för skiljt från det 

(Edge 2019). Dessa har använts i flera pilotprojekt där testanläggningar byggts 

och delvis utvärderats. Då det funnits en brist på riktlinjer för dimensionering 

och utformning av regnbäddar uppvisar byggda anläggningar stora skillnader 

både vad gäller hur de dimensionerats och konstruerats. Detta eftersom 

ansvaret på att dimensionera och utforma anläggningarna ligger på den 

enskilda byggherren vilket betyder att resultatet varierar både i uppbyggnad 

och den faktiska funktionen.  

 

I dagsläget planeras det för och byggs ett stort antal anläggningar runtom i 

landet men erfarenheten av att arbeta med regnbäddar är i många fall liten. 

(Blecken et al. 2021). Frågan är vad som krävs för att framtida anläggningar 

ska ta steget från testanläggningar till standardiserade lösningar som är en 

självklar del av dagvattenhanteringen i Sverige?  

 

I dagsläget finns flertalet internationella manualer och en rapport från Svenskt 

Vatten där det finns föreslagna rekommendationer för hur dimensionering och 

utformning ska göras för anläggningar ämnade för att fördröja och rena 

dagvatten (Blecken 2019). Denna rapport har sin grund i författarnas egna 

erfarenheter samt från litteraturstudier. Någon svensk standardiserad 

dimensioneringsprocess finns inte i dagsläget. Därför är det upp till den 

enskilda individen att hitta riktlinjer för utformning och dimensionering. Ett 

tillvägagångssätt att studera regnbäddars funktion vad gäller fördröjning och 

magasinering är att använda sig av en redan uppbyggd och kalibrerad 

dagvattenmodell över en kommun. En mer standardiserad procedur skulle 

bland annat kunna innebära mer kostnadseffektiva anläggningar.  
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Syfte 
Det övergripande syftet med arbetet är att ta reda på hur kunskapsläget kring 

regnbäddar ser ut idag och var de största förbättringsområdena finns för att 

kunna implementera dem i större skala. En regnbädd är en multifunktionell 

anläggning med mer än ett viktigt syfte. Det här arbetet fokuserar i den första 

delen på övergripande förbättringsområden för regnbäddar. Här har en 

intervjustudie gjorts med aktörer som är verksamma i olika skeden, har olika 

arbetsuppgifter och olika arbetsgivare. Den andra delen fokuserar på den 

hydrauliska funktionen hos regnbäddar. Här har regnbäddar modellerats i ett 

mindre område av en dagvattenmodell. Modelleringen är gjord i MIKE 

URBAN. 

 

Två problemställningar kommer att studeras i projektet: 

- Hur ser användandet ut idag? Vad vill beställare av regnbäddar ha och 

vilken kunskap saknas hos beställare, konsulter och byggherrar? 

- Hur ser dimensioneringsprocessen ut idag och kan den utvecklas och 

förbättras? Kan regnbäddar vara ett rimligt alternativ för att avlasta 

ledningar med begränsad kapacitet och hur påverkas fördröjning och 

reducering av maxflöde när olika dimensioneringsprinciper tillämpas.  
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Teori 

Dagvattenhantering  
Det senaste decenniet har dagvattenhantering fått allt större uppmärksamhet 

efter kraftiga skyfall. I takt med ett förändrat klimat och alltmer tätbebyggda 

städer har sårbarheten för väldigt kraftiga regn ökat (Svenskt Vatten 2016). 

2007 släpptes den nationella klimat- och sårbarhetsutredningen (Klimat- och 

sårbarhetsutredningen 2007). Här påtalas det att avloppssystemen kommer att 

bli alltmer belastade till följd av ökade regnintensiteter och regnmängder. 

Ökade regnmängder innebär större flödestoppar som ledningsnäten inte är 

dimensionerade för. Riskerna med detta är bakåtströmning i ledningarna och 

källaröversvämningar samt att mängden föroreningar till recipienter blir allt 

större (Statens offentliga utredningar 2007).  

 

I städer genereras en mängd olika föroreningar som ansamlas på hårdgjorda 

ytor så som gator och vägar. Några av föroreningarna som samlas i dagvattnet 

är tungmetaller, organiska ämnen, partiklar, kväve, fosfor och näringsämnen. 

När det regnar sköljs dessa föroreningar med i dagvattnet och riskerar att 

hamna i recipienter. Typen av förorening varierar beroende på till exempel 

säsong, markanvändning och byggnadsmaterial (Viklander et al. 2019). 

 

Historiskt har utformningen av Sveriges avloppsnät förändrats och idag finns 

i princip tre olika typer av system för avloppsledningar. Ungefär 13% är 

kombinerade ledningar där avloppsvatten och dagvatten leds i samma ledning. 

För att hantera överbelastningar i dessa ledningar finns det bräddavlopp 

anslutna för att kunna leda vattnet direkt till recipienter vid kraftig nederbörd 

(Statens offentliga utredningar 2007). I början på 1900-talet började man även 

anlägga separatsystem där dagvattnet avleddes i ytliga diken och en separat 

ledning hanterade både spillvatten och dränvatten från husgrunder. Från 1950-

talet började man bygga duplikatsystem där man byggde en ledning för 

spillvatten och en ledning för dagvatten. Dränvattnet leddes ner i antingen 

spillvattenledningen eller dagvattenledningen (Svenskt Vatten 2016).  

 

Under 1970-talet började begreppet lokalt omhändertagande av dagvatten att 

användas. Med detta syftade man till att låta dagvatten infiltrera och perkolera 

ner i jorden nära den yta där nederbörden föll. På så sätt skulle man kunna 

reducera påverkan på ledningsnäten (Svenskt Vatten 1983). Senare har 

begreppet utökats till ”hållbar dagvattenhantering” för att omfatta fler åtgärder. 
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Dessa åtgärder innefattar trög avledning, infiltration, en höjdsättning som 

skyddar bebyggelse samt även stor flödeskapacitet vid extremsituationer 

genom till exempel dammar och översvämningsytor (Svenskt Vatten 2016). 

Dessa åtgärder kan också benämnas blågröna lösningar där regnbäddar är en 

sådan lösning. Den här typen av anläggning kan hantera problematiken med 

både fördröjning av stora flöden samt att minska utsläppen av diverse 

föroreningar (Kowar 2010).  

 

Tanken bakom blågröna lösningar är att de ska imitera en naturlig hydrologi 

utan bebyggelse. Med fler hårdgjorda ytor transporteras dagvatten snabbare till 

mottagande vattendrag än i icke-urbana områden. Detta riskerar att överbelasta 

recipienten (Svenskt Vatten 2016). De processer som blå-gröna lösningar 

strävar efter att efterlikna är infiltration ner i marken, fördröjning i 

nedsänkningar, evapotranspiration från ytor och växtlighet och ytlig avledning 

av vatten. Dessa processer illustreras i figur 1 där exempel ges på lösningar 

som använder sig av nämnda processer. Exempel finns där man jämfört om 

blågröna lösningar kan efterlikna flödet till recipienter i icke-urbana områden. 

En studie visar på att flödet till recipienten under de första 24 timmarna efter 

flödets början inte skiljer sig mellan det icke-urbana området och ett urbant 

område där man implementerat regnbäddar (DeBusk, Hunt & Line 2011).  

 

 
Figur 1. Hydrologiska egenskaper för blågrön infrastruktur (Sörensen 2018). 

Ett exempel på en blå-grön lösning är regnbäddar eller dagvatten-biofilter som 

de också kan benämnas. Dessa karaktäriseras av att vegetation i särskilda 

filtermaterial används för att hantera dagvatten genom infiltration och rening. 
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Funktionen hos biofilter är beroende av bland annat infiltrationskapaciteten 

hos omkringliggande jord, fukthalten i filtermaterialet och inflödet till 

anläggningen. Regnbäddar kan vara ett effektivt verktyg för att minska 

avrinning, reducera maxflöden i ledningsnät och fördröja tidpunkten för 

toppflödet vid måttliga regn (Lloyd & Wang 2008). För att regnbäddarna ska 

kunna uppnå sin funktion är det viktigt att underhålla anläggningen. Skräp och 

sediment riskerar att sätta igen både inlopp och utlopp vilket leder till att mer 

vatten blir stående i regnbädden längre än nödvändigt. Finare sediment riskerar 

också att sätta igenom filtermaterialet vilket även det begränsar flödet genom 

regnbädden. Därför är det viktigt med någon typ av sedimentavskiljare samt 

att övervaka anläggningarna så att de inte sätter igen (San Francisco public 

utilities comission 2020) 

 

Regnbäddar har visat sig vara ett användbart verktyg för att hantera och minska 

föroreningarna i dagvatten. Genom varierande egenskaper gällande 

filtermedium, ytförhållande gentemot avrinningsområde, olika djup, olika 

typer av jord uppnår man olika stor grad av rening av föroreningar (Malaviya, 

Sharma & Sharma 2019). Hur stor avskiljningen av föroreningar blir är svårt 

att uppskatta och det krävs dedikerade studier för detta ändamål. Då andelen 

föroreningar varierar mellan olika regntillfällen är det svårt att ta fram 

schablonvärden. Således är det viktigt med provtagning flera gånger under 

samma regntillfälle (Viklander et al. 2019). Dessa faktorer kan göra det svårt 

att kvantifiera hur avskiljningsgraden hos regnbäddar är.  
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Uppbygnad av regnbäddar 
Regnbäddar kan utformas på en mängd olika sätt vad gäller exempelvis storlek, 

form och material och därmed integreras i varierande miljöer. De kan till 

exempel användas både i stadsmiljö längs gator och på privat mark i 

trädgårdar. Just att uppbyggnaden och lokala förutsättningar kan variera gör att 

flera olika behov kan tillfredställas så som fördröjning, rening, ökad 

infiltration, biodiversitet, estetik och som trafikhinder (Water by Design 2014). 

När de används i stadsmiljö är dagvattnet belastat med en större mängd 

föroreningar vilket ställer högre krav på att anläggningen ska hantera dessa. 

När de används på privat mark behöver de inte vara lika komplexa och lika 

stor vikt behöver inte läggas vid t.ex. val av filtermaterial, växtval eller 

förbehandling (CIRIA 2015). I Figur 2 illustreras en generell uppbyggnad av 

en regnbädd och de ingående lagren. 

 

 

 
Figur 2. Principskiss av en regnbädd.  
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De ingående delarna av en regnbädd och hur utformningen ska ske utifrån olika 

manualer beskrivs nedan. De olika manualerna liknar varandra vad gäller 

generella beskrivningar av utformning och uppbyggnad men rekommenderade 

värden på parametrar som till exempel djup på olika lager skiljer sig åt. 

Rekommenderade värden på olika parametrar kan variera beroende på varifrån 

riktlinjerna kommer. Då regnbäddar bör anpassas lokalt är riktlinjerna 

specifika för området de gäller för (CIRIA 2015). Principerna och motiven till 

utformningen gäller dock oavsett var det byggs.  

 

Inlopp – Det är viktigt att inloppet utformas på rätt sätt då detta styr vilken 

hastighet inflödet får. En korrekt utformning säkerställer även att allt vatten tar 

sig in i anläggningen och inte transporteras förbi. Genom att kontrollera vilken 

hastighet inflödet har tillsammans med ett erosionsskydd säkerställs det att 

regnbädden inte eroderas (CVC 2010). Ett exempel på erosionsskydd är grova 

stenar vid inloppet (Svenskt Vatten 2019). En annan viktig del som inloppet 

ska bidra till är att vattnet fördelas jämnt över ytan för att hela anläggningens 

area och volym ska kunna utnyttjas (CVC 2010). Ett sätt att underlätta 

fördelningen är att ha mer än ett inlopp i de fall då det är möjligt. Inloppet bör 

placeras på maximalt avstånd från utloppet för att undvika att vattnet 

transporteras direkt till utloppet (CRC for Water Sensitive Cities 2015).   

Utformningen av inloppet kan göras på fler olika sätt, till exempel via ledning, 

ränna, kanal, en öppning i konstruktionen eller genom att leda in vattnet över 

en gräsremsa (Larm & Blecken 2019).  

 

Försedimentering– I vissa fall där det inte ansamlas någon större mängd 

sediment krävs ingen försedimentering. I fallen där man förväntar sig en stor 

mängd sediment är det önskvärt att ha någon typ av försedimentering bland 

annat för att avskilja grövre sediment och skräp. En stor ansamling av sediment 

riskerar att täppa igen porerna i filtermaterialet och på så vis minskar 

infiltrationsförmågan i filtermaterialet. Med någon typ av försedimentering 

kan man därför undvika problem i form av igensättning av filtermediet. 

Förbehandling underlättar också underhållsarbetet då ansamlingen av 

sediment och skräp i anläggningen minskar och därmed kan livslängden på 

anläggningen förlängas (CRC for Water Sensitive Cities 2015). 

Försedimenteringen kan utföras på flera olika sätt. Exempel på dessa är 

sedimentationsdamm, svackdike, filterdike eller efter inloppet i form av en 

stenplatta följt av en makadamvall (Svenskt Vatten 2019). 
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Nedsänkt fördröjningszon – Används för tillfällig magasinering av vatten på 

ytan för att samla volymen som krävs för både rening och fördröjning (CIRIA 

2015). När det regnar överstiger flödet in till regnbädden ofta 

infiltrationskapaciteten i filtermaterialet. Därför behöver man denna 

fördröjningszon för att undvika att dagvattnet rinner förbi eller direkt ut genom 

bräddavloppet. Djupet på denna zon påverkar både reningsförmågan och 

fördröjningskapaciteten. Djupet bestäms utifrån beräkningen av erforderlig 

magasinvolym hos anläggningen. (Svenskt Vatten 2019). 

 

Vegetation – Förutom vegetationens effekter vad gäller ett grönare stadsrum 

och en ökad biodiversitet påverkar den också funktionen hos regnbäddar. 

Växtligheten är viktig för att rena dagvattnet från kväve men även för att 

bibehålla filtermaterialets infiltrationskapacitet. Den kan även bidra till att 

minska erosion. Det är viktigt att rätt växter väljs utifrån klimat och hur väl de 

hanterar våta/torra perioder (CRC for Water Sensitive Cities 2015). 

 

Filtermedia – Ett väl valt filtermedium är nödvändigt för att regnbäddar ska 

uppnå sin funktion. Mediet bör inte läcka näringsämnen samtidigt som det 

behöver ha en tillräcklig hydraulisk konduktivitet för att omhänderta 

dimensionerade volymer. En annan viktig egenskap är att 

jordsammansättningen ska möjliggöra en god miljö för växtligheten (CRC for 

Water Sensitive Cities 2015). Det är också viktigt att jordmaterialet inte flyttas 

nedåt till underliggande lager (Water by Design 2014). Ibland räknas 

porvolymen inte in i regnbäddens magasineringskapacitet med motiveringen 

att det inte hinner fyllas uppifrån vid kraftiga regn. En möjlighet är att strypa 

utloppet. Bräddavloppet är anslutet till anläggningens utlopp och om 

regnbädden inte hinner fyllas uppifrån kan vattnet ta denna väg. Strypningen 

gör sedan, vid vissa regn och varaktigheter, att vattnet dämmer upp uppströms 

från utloppet och på så vis fyller porerna underifrån samtidigt som vattnet 

infiltrerar från ytan (Svenskt Vatten 2019).  Sammansättning av filtermaterialet 

kan vara på flera olika sätt och några exempel redovisas under rubriken 

materialval. 

 

Övergångslager – Ett övergångslager mellan filtermediumet och 

dräneringslagret används i vissa fall. Alternativt kan även en geotextil 

användas. Övergångslagret används för att förhindra att finare material lämnar 

filtermediet och tar sig ner till dräneringslagret med grövre kornfraktioner. För 

att systemet ska dräneras korrekt är det viktigt att övergångslagret har en högre 
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hydraulisk konduktivitet än filtermediumet (CRC for Water Sensitive Cities 

2015). Det finns fall när detta lager blivit igentäppt och vissa publikationer 

rekommenderar att det inte används något övergångslager överhuvudtaget 

(CIRIA 2015).  

 

Dräneringslager – Syftet med detta lager är att samla upp vatten ovanifrån 

och leda det till de perforerade rören samt att fungera som extra fördröjning. 

Det krävs tillräckligt djup för att täcka de perforerade rören, ofta minst 100 

mm (CVC 2010). Djupet bestäms av dimensionen på röret under och behovet 

av magasinering. Djupet ska vara tillräckligt för att undvika att sand 

transporteras in i röret (CIRIA 2015). Porositeten i dräneringslagret bör vara 

högre än i filtermediumet för att möjliggöra magasinering i botten.  

Den hydrauliska konduktiviteten bör också vara högre än för både 

filtermedium och övergångslager (CRC for Water Sensitive Cities 2015. När 

detta lager används för magasinering dimensioneras det vanligen med 

modellering men en generell riktlinje är att den underjordiska magasineringen 

ska vara minst lika stor som maximal magasinering vid ytan. Motiveringen 

bakom detta är att undvika att filtermaterialet blir mättat efter flera 

efterföljande regn (CIRIA 2015).  

 

Dräneringsrör – Regnbäddar kan utföras både med och utan dränerande rör i 

botten. I vissa fall är infiltrationskapaciteten hos jorden runtomkring 

anläggningen god och medför att det renade dagvattnet kan infiltrera till 

omkringliggande jord. I de fall där infiltrationskapaciteten är begränsad eller 

där perkolation till grundvattnet är icke önskvärt placeras ett dräneringsrör i 

botten av regnbädden. Röret ansluts till ledningsnätet nedströms. Detta rör bör 

placeras en bit ovanför regnbäddens botten för att utnyttja volymen under för 

magasinering. En del litteratur rekommenderar att detta bör vara minst 100 mm 

ovanför botten (CRC for Water Sensitive Cities 2015).  

 

Bräddning –För att kunna avleda avrinning från större regn som överstiger 

den dimensionerade kapaciteten krävs en avledning från regnbädden. 

Bräddavloppet bör placeras på den maximala vattennivån i regnbädden. 

Bräddavloppet bör även placeras så nära inloppet som möjligt för att reducera 

längden som överstigande flöden behöver transporteras. Detta för att undvika 

erodering av ytmaterialet. Utformningen kan se ut på flera olika sätt. Till 

exempel kan ett stående rör användas där bräddbrunnen är ansluten till det 

eventuella dräneringsröret och utloppet. En annan utformning är att ha ett 
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överfallsvärn där vattnet rinner över vid överskridande flöden och leds till 

brunnar nedströms (CIRIA 2015).   

 

Tätskikt – Regnbäddar kan utformas med eller utan ett tätskikt. I de fall där 

perkolation ner till grundvattnet inte är lämpligt kan botten och sidorna av 

regnbädden göras täta. Det kan också vara nödvändigt då regnbäddens 

placering är nära känsliga strukturer som byggnader eller fundament. I vissa 

fall är det inte nödvändigt om den omgivande jorden har tillräckligt låg 

hydraulisk konduktivitet (CRC for Water Sensitive Cities 2015).  

 

Materialval 

Val av filtermaterial 
För att regnbäddar ska kunna uppfylla sina syften krävs det att filtermaterialet 

väljs med omsorg för att fungera under givna förutsättningar och uppfylla vissa 

egenskaper. Dessa egenskaper kan i vissa fall vara motsägande. Enligt en SVU 

rapport (Svenskt Vatten 2019) bör egenskaperna vara enligt följande: 

 

- En låg infiltrationskapacitet för att möjliggöra önskvärd kontakttid för 

reningsprocesserna 

- För att minska bräddning ska infiltrationskapaciteten vara tillräckligt 

hög 

- Varierande behov för rening av olika föroreningar kräver att 

filtermaterialet har kemiska egenskaper som matchar detta. 

- Filtermaterialet måste kunna erbjuda goda förutsättningar för den 

valda växtligheten 

- Filtermaterial som passar det lokala klimatet.  

 

Enligt listan ovan kan en del egenskaper vara konkurrerande. 

Infiltrationskapaciteten ska vara tillräckligt låg för att gynna 

reningsprocesserna men samtidigt inte vara för låg för att undvika onödig 

bräddning. Förutsättningar som gynnar växtligheten kan innebära gödsling 

samtidigt som en höjd halt av näringsämnen i utflödet ska undvikas. 

Infiltrationskapaciteten blir ofta en kompromiss utifrån efterfrågade 

egenskaper (Svenskt Vatten 2019).   
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Grundinnehållet rekommenderas utgöra sand med 10-15% anläggningsjord. I 

vissa fall då det är lämpligt kan man använda sig av finmaterial och gödsling. 

I fall där man prioriterar omhändertagandet av näringsämnen bör gödsling 

undvikas (Svenskt Vatten 2019). För att gynna hanteringen av föroreningar 

kan en rad olika tillsatsmaterial användas. Några exempel på dessa är biokol, 

pimpsten, sågspån och träflis (Svenskt Vatten 2019).  

Växtval 
Förutom att bidra med mer grönska i stadsrummet har växterna i regnbäddar 

även en hydrologisk funktion. I dagsläget finns begränsad information över hur 

växtvalet i en regnbädd påverkar denna funktion. I en studie utförd i Sheffield 

(Yuan, Dunnet & Stovin 2017) mättes skillnaden i fördröjning och 

magasinering för en regnbädd med perenner och en med gräs. De jämfördes 

även med ett fall med enbart jord. Perennerna uppvisade en 32% längre 

fördröjningstid än gräset och 54% längre än med bara jord.  

Driftproblem 
Driften av regnbäddar är viktig för att anläggningen ska fungera som det är 

tänkt. Ansamling av skräp och löva kan både sätta igen inlopp och utlopp vilket 

leder till att vatten inte kommer in till eller ut ur anläggningen. Det är också 

viktigt att hålla växtligheten under kontroll så att den inte växer för mycket och 

på så visas också riskerar att blockera utloppet till exempel. Regnbäddar bör 

också hållas under uppsyn ifall växterna dör och behöver bytas ut. En annan 

aspekt av växtligheten är att man bör rensa från ogräs för att skapa goda 

förhållanden för de växter som är tänkta att växa i regnbädden. Det är viktigt 

att hålla ytan fri från finare sediment. Det bör finnas någon typ av avskiljning 

innan vattnet rinner in till ytan. Dock bör det kontrolleras så att det inte samlats 

finsediment som kan sätta igen ytan av filtermaterialet och hindrar vattnet från 

att infiltrera ner genom bädden (San Fransisco Public Utilities Comission 

2020).   
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Historisk användning av regnbäddar 
Regnbäddar har använts i flera länder världen över i snart 30 år och där den 

första regnbädden byggdes i Maryland, USA i början på 90-talet (Wise 2008). 

Denna första prototyp togs fram av den dåvarande biträdande chefen för 

Miljöenheten i Maryland. Bakgrunden var att man ville hitta ett nytt sätt att 

minska utsläppet av föroreningar till recipienten Chesapeake Bay. Denna 

första prototyp utformades genom att göra en nedsänkning i en parkeringsyta 

där jorden byttes ut mot ett mer poröst fyllnadsmaterial. Här planterades 

växtlighet från det lokala området och man lät dagvattnet infiltrera ner i 

marken. Fortsatta experiment under 90-talet ledde så småningom till riktlinjer 

för utformning av biofilter och mynnade ut i en manual för teknisk design 

1999. Implementeringen av biofilter och svackdiken uppvisade goda resultat i 

Maryland genom en reducering av avrinning på 20% jämfört med ett område 

med konventionell dagvattenhantering. Kostnaderna för implementeringen 

visade sig även vara 25% av vad grå infrastruktur skulle ha kostat att anlägga 

(Wise 2008). 

Regnbäddar i Sverige 
I Sverige är regnbäddar en relativt ny anläggning vilket betyder att mer 

erfarenhet krävs för att anläggningarna ska dimensioneras korrekt och kunna 

uppfylla sina tänkta syften och funktioner. Ofta förekommer regnbäddar som 

förslag i utredningar i tidiga skeden men än så länge är det relativt få byggda 

anläggningar runtom i Sverige.  

 

I Göteborg uppfördes två testbäddsanläggningar vid HSB living lab 2016 för 

ett forskningsprojekt där målet var att studera funktionen under fyra års tid 

(Sörelius et al. 2020). Ytorna och volymerna för de två bäddarna var identiska 

men växtvalen och val av jordmaterial skiljde sig åt. Båda bäddarna utfördes 

med en tät botten och ett dräneringsrör i botten. På grund av tapp av 

mätningsdata och dålig kvalitet på mätdata är författarna av rapporten 

försiktiga med sina analyser av resultaten. Trots detta kunde ändå några 

slutsatser dras. Man fann att reduceringen av avrinning genom 

evapotranspiration inte gav något signifikant bidrag. Potentialen att reducera 

maxflöde från kraftiga regn bedömdes som stor. Vid ett större regn uppmättes 

utflödet från en av bäddarna till 1,5 l/s när inflödet var 4,5 l/s. Detta då 

substratets konduktivitet begränsar infiltrationen. Man fann att regnbädden 

tidsfördröjde toppflöden men på grund av mätdatans kvalitet kunde inga exakta 
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värden erhållas. Det bedömdes även som sannolikt att flödet genom biofiltren 

inte skedde jämnt fördelat över ytan och neråt (Sörelius et al. 2020).  

 

I en studie (Wihlborg, Sörensen & Alkan Olsson 2019) identifierades 8 

barriärer för en utbredd implementering av blå-gröna lösningar i Sverige. 

Baserat på intervjuer med olika aktörer som arbetar med dagvattenhantering i 

södra Sverige framkom barriärerna som ekonomi, brist på kunskap, roller och 

ansvarsområden, lagstiftning, kommunal organisation, urbanisering och 

bostadsbrist, politiska intressen och tid & arbetsbelastning. De fyra första 

barriärerna var de faktorer som flest framhöll. En stor ekonomisk osäkerhet 

finns då flera aktörer är inblandade med olika budgetar. Detta kan resultera i 

ett icke-holistiskt synsätt där varje aktör ser till sin egen ekonomi och inte den 

totala kostnaden. Bristande kunskap artar sig genom att tjänstemän inte ser blå-

gröna lösningars fulla betydelse för alltmer urbaniserade städer. Även en 

osäkerhet och bristande kunskap kring driftkostnader för dessa lösningar 

riskerar att bli ett problem. Flera olika aktörer med olika expertis är ofta 

inblandande vid implementeringen av blå-gröna lösningar. Blandad kompetens 

är positivt men det riskerar att bli en osäkerhet kring vilken aktör som har 

ansvar för vilka delar av processen. Det finns inte heller några krav på 

implementering av blå-gröna lösningar med stöd i den aktuella lagstiftningen 

likt det finns för exempelvis antal skolor, antal parkeringsplatser eller storleken 

på vändzoner.  
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Forskningsläge  
Studier har visat på att regnbäddar är som mest effektiva på att fördröja mindre 

till måttliga regn. Både studier där man använt sig av modellering och där man 

mätt avrinningen från regnbäddar i verkligheten tyder på detta. I en studie i 

Kyoto, Japan studerades ett 666 ha stort område där ytandelen regnbäddar var 

7% och 46 ha. Genom att använda sig av den amerikanska dagvattenmodellen 

Storm Water Management Model konstruerades och applicerades 6 korta regn 

genom Chicago-modellen. De valda återkomsttiderna var 3, 5, 10, 30, 50 och 

100 år. Regnbäddarna hade ett djup på en meter med ett jordlager på 700 mm 

och en översvämningsyta på 300 mm. För att säkerställa infiltration och 

magasinering valdes en jord med lagom låg avrinningspotential. Den 

genomsnittliga mättade hydrauliska konduktiviteten var 10,92 mm/h. 

Resultaten visade att avrinningsvolymen minskade för alla regn där 

reduktionen för ett 3-års regn var 13,78% och där den minskade gradvis när 

återkomsttiden ökade ner till 12,11 % för hundraårsregnet (Zhang, Ye & 

Shibata 2020). 

 

Ett motargument mot regnbäddar och blågröna lösningar är att de kostar mer 

än konventionella ledningar. I en studie från Florida (Penniman et. al 2013) 

jämfördes kostnader i olika delar av byggprocessen mellan blå-gröna lösningar 

och byggandet av ledningsnät. Studien fokuserade på masshantering, 

schaktkostnader och ledningskostnader då dessa ofta utgör de största 

kostnaderna för byggandet av dagvatteninfrastruktur. Kostnaderna för 4 olika 

projekt i Florida utvärderades. I 3 av 4 fall var kostnaderna för de blågröna 

lösningarna lägre. Detta berodde främst på att kostnaderna för höjdsättning, 

masshantering och schaktkostnader minskade. Bland annat då man inte 

behövde gräva ut större underjordiska fördröjningsmagasin när man använde 

sig av infiltrationsbaserade principer. Liknande slutsatser drogs från en annan 

studie från US EPA där 17 olika fall i USA studerades där både blågröna 

lösningar och ledningar byggdes på samma plats i olika delar av USA. I en 

större majoritet av fallen sparades pengar in vid användandet av blågrön 

infrastruktur. Det konstateras att den initiala kostnaden för själva anläggningen 

i sig kan vara högre när man använder sig av blågröna lösningar men totalt sett 

var kostnaden ofta lägre med hänsyn till höjdsättning och schaktkostnader. 

Under byggnationsfasen sparades kostnader in vad gäller utjämning av 

marken, grå infrastruktur (ledningar och underjordiska magasin) och 

asfaltläggning (USEPA 2007).  
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En frågeställning som är relevant för Sverige är hur väl biofilter fungerar i ett 

kallare klimat. I en studie från Trondheim (Muthanna, Viklander & 

Thorolfsson 2008) mättes fördröjning och reducering av maxflöde i 20 

månader för att studera skillnaden mellan årstider och speciellt hur regnbäddar 

beter sig i ett vinterklimat. Fördröjningstiden var kortare på vintern än 

sommaren men allra längst under vår och höst. En möjlig förklaring till detta 

var att vintern hade de högsta genomsnittliga maximala regn-intensiteterna och 

vår och höst hade de lägsta. En annan slutsats från studien var att den 

hydrologiska funktionen hos regnbädden var starkt relaterad till temperatur och 

föregående torr period innan regn. 

 

I en artikel (Blecken et al. 2021) beskrivs utvärderingen av funktionen hos 26 

byggda biofilter utifrån vissa kriterier. Målet var att undersöka byggda 

anläggningar som inte använts i pilotprojekt eller som testanläggningar. 

Sådana anläggningar får inte lika mycket uppmärksamhet och kan ha 

dimensionerats utan lika stora insatser som pilotanläggningar. Dessa 

regnbäddar hade dimensionerats för att uppnå vissa mål. Dessa mål innefattade 

bland annat att fördröja maxflöden och som ett resultat av det minska risken 

för översvämningar. Utvärderingarna som gjordes var av anläggningarnas 

funktionella utformning, förbehandlingssteg, filtermaterialens förmåga, 

infiltrationskapacitet, vegetation och underhållsbehov. Resultaten från 

utvärderingen visade att ungefär 40% av anläggningarna ansågs ha potential 

att uppnå målen, hälften hade brister som riskerade att påverka funktionen och 

10% ansågs behövas byggas om helt. Felen kunde härledas till 

dimensioneringen, byggnationen och driften. Några av anläggningarna hade 

för låg magsinvolym då vattnet leddes direkt till bräddbrunnen eller att 

bräddavloppet var placerad på en för låg nivå. Andra brister fanns vid inloppet 

som var för litet vid vissa anläggningar. Detta ledde till att vattnet inte kunde 

ledas in till regnbädden under kraftiga regn.  

Dimensionering av regnbäddar 
När regnbäddar ska dimensioneras är det viktigt att det fastställts vad 

anläggningens huvudsakliga syfte är. Regnbäddar uppfyller ofta en viss 

funktion för flera olika syften så som rening, fördröjning, estetiska värden, 

ökad biodiversitet eller trafikåtgärder. Däremot kan utformning och 

dimensionering skilja sig åt beroende på vad det primära syftet med 

anläggningen är. Om det är flödesutjämning som ska uppnås med 

anläggningen så bör den dimensioneras efter intensiva regn med högre 
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återkomsttid. Om det istället är rening som främst ska uppnås så bör 

dimensioneringen istället utgå utifrån mindre regn med kortare återkomsttid. 

Detta eftersom den avgörande faktorn för rening är omhändertagen årsvolym 

och inte maxflöde. Om målet är att uppnå båda dessa funktioner behöver 

dimensioneringen således utföras för olika volymer och flöden (Larm & 

Blecken 2019). För dimensionerande flöden med återkomsttid enligt P110 

finns det anläggningar som är effektivare för fördröjning än regnbäddar (Larm 

and Blecken 2019). Däremot om målet med anläggningen är fördröjning samt 

andra värden så som ökad växtlighet eller rening så är regnbäddar ett bra val 

av anläggning. Det finns ett par svenska dokument och rapporter med riktlinjer 

för utformning och sammanställningar av det aktuella kunskapsläget kring 

dimensionering. Stöd finns även att hämta från manualer från länder där blå-

gröna lösningar varit en del av dagvattenhanteringen under en längre tid än i 

Sverige. Exempel på dessa dokument och manualer redogörs för kortfattat 

nedan.  

 

I handboken Levande gaturum (Edge 2019) finns detaljerade anvisningar för 

hur en rad olika blågröna system kan utformas, däribland regnbäddar. Det 

beskrivs vilka ingående delar som ska finnas och rekommenderade värden på 

olika parametrar. Även vissa översiktliga riktlinjer på hur man kan 

dimensionera regnbäddar finns med.  

 

I en rapport från SVU (Larm and Blecken 2019) har en sammanställning gjorts 

över hur och varför dimensioneringen ska utföras för olika anläggningar för 

rening och fördröjning av dagvatten. Målet med rapporten är att öka kunskapen 

om att dimensionera och utforma dagvattenanläggningar efter specifika 

förutsättningar och svenska klimatförhållanden. Det diskuteras hur och när 

man ska välja en viss typ av anläggning för att uppnå det uttalade syftet. En 

anläggning kan ha flera olika syften och det är viktigt med en tydlig 

prioriteringslista när det finns risk att syftena kan krocka med varandra. För 

flödesutjämning används de minimikrav som anges i P110 vad gäller 

dimensionerande flöde. Den varaktighet som ger störst fördröjningsvolym blir 

dimensionerande. 
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The SuDS manual (CIRIA 2015) är en brittisk manual för bland annat design 

av regnbäddar. Design av systemen är generellt baserade på följande: 

- Tillräcklig yt-area och djup för att hålla önskad volym och tillåta 

infiltration mellan regn (vanligtvis 150–300 mm) 

- En lämplig filtreringstid för att uppnå rening från filtermedium och 

vegetationen 

- Extra magasinering i dräneringslagret om man behöver fördröjning.  

 

Att välja rätt typ av filtermedium är också en viktig del i dimensioneringen där 

följande steg används (CIRIA 2015): 

 

- Den mättade hydrauliska konduktiviteten skall vara lämplig för att 

uppnå maximerad rening  

- Djup på utökad fördröjning ovanför filtermediumet.  

- Hur lämplig filtermediumet är för att möjliggöra tillväxt av 

vegetationen.  

 

I det kanadensiska dokumentet Low Impact Development Stormwater 

Management Planning and Design Guide (CVC 2010) hittar man utförliga 

anvisningar över planeringsstadiet, exempel på utformning, råd vid byggande 

samt hur man bäst sköter drift och underhåll. 
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Metodik 
Examensprojektet har bestått av två delar som motsvarar var och en av de två 

problemställningarna.  

 

Den första delen av arbetet har fokuserat på hur regnbäddar planeras för, 

utformas och används idag. Denna del har utförts genom en 

intervjustudiestudie där olika aktörer intervjuats för att reda ut hur deras 

användning och kunskap kring regnbäddar ser ut idag. Ambitionen med 

intervjustudien har varit att få en bredd och intervjua personer som är aktiva 

inom olika skeden och både kommunala och privata aktörer. Entreprenörer, 

kommuner och konsultföretag var alla av intresse att intervjua. När det gäller 

kommuner var det, förutom VA-ingenjörer, även relevant att intervjua de som 

förvaltar och sköter anläggningarna efter byggnation.  

 

Den andra delen av arbetet fokuserade på hur dimensioneringen av regnbäddar 

görs för att reducera belastningen på ledningsnät. Denna del utfördes genom 

att använda en redan uppbyggd dagvattenmodell över kommunen Upplands-

Bro. I denna modell har flödesmätare använts för att kalibrera modellen utifrån 

dessa uppmätta flöden. Här studerades ett mindre område i modellen för att 

titta närmare på dimensioneringen och vad för resultat som uppnås samt vad 

som krävdes för att minska marköversvämningar.  

Intervjuer 
Syftet med intervjuerna har varit att få en bild över hur regnbäddar används i 

Sverige idag samt att ta reda på vad som upplevs problematiskt i olika delar av 

processen för att färdigställa regnbäddar och säkerställningen att funktionen 

uppfylls. I projekt med regnbäddar är det sällan en enskild aktör som är 

ansvarig för hela processen utan samarbete och kommunikation mellan flera 

aktörer krävs. Därför är det intressant att ta reda på om det finns olika 

uppfattningar om var förbättringspotentialen finns beroende på vilken 

arbetstitel man har. Även att ta reda på om åsikterna går isär kring vad det 

största mervärdet med regnbäddar är och om det upplevs att det finns ett tydligt 

primärt syfte som efterföljs under hela processen. De förberedda 

intervjufrågorna har delats upp i fyra olika segment för att vara relevanta för 

varje intervjuad person. De fyra kategorierna är beställare av 

regnbäddar/utredning, projektering, byggskede samt drift/underhåll. Några av 

frågorna har varit relevanta för mer än ett skede och har därför tagits med i mer 

än en kategori. Ambitionen har varit att få en bredd över olika aktörer. Därför 
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gjordes urvalet över personer att intervjua genom att både privata och 

kommunala beställare och projektörer kontaktades. Personer kontaktades 

baserat på kontakter från handledarna och därefter vidare genom 

rekommendationer från redan intervjuade personer. Även upplägget för hur 

driften ser ut i olika kommuner varierar och därför har mer än en intervjuats. 

De förberedda frågorna redovisas i sin fullständighet i Bilaga 1.  

 

Intervjufrågorna har formulerats och valts utifrån litteraturstudier och genom 

diskussioner med handledarna för arbetet. Formen för intervjuerna har varit 

semi-strukturerade, genom att frågor har förberetts men utrymme har lämnats 

för följdfrågor. I vissa fall har intervjufrågorna skickats ut i förväg om 

intervjuad person har bett om det för förberedelse. Samtalen har spelats in för 

att lättare kunna sammanfatta svaren. Intervjuade personer är till största del 

verksamma i södra Sverige. Intervjuobjektens yrkestitlar och organisation 

redovisas i  

Tabell 1. 
 

Tabell 1. Intervjuade personer utifrån kategori, organisation och titel. 

Beställare av konsulttjänster/utredning 

Person nr.  Organisation Titel 

1 VA Syd  
 

Projektledare  

2 Kretslopp och vatten Göteborg Projektledare 

3 Kretslopp och vatten Göteborg Landskapsarkitekt 

4 Kretslopp och vatten Göteborg Projektingenjör 

5 Växjö kommun Planeringsingenjör 

6 Ängelholms kommun Hållbarhetsingenjör 

7 Midroc Affärschef 

Projektering 

Person nr.  Arbetsgivare Titel 

8 Tyréns Utredare inom vatten 

9 Tyréns Avdelningschef VA-

projektering 

10 Ängelholms kommun Hållbarhetsingenjör 

Byggskede 

Person nr.  Arbetsgivare Titel 

11 MVB Arbetsledare 
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12 Växjö kommun Planeringsingenjör 

13 NCC Platschef 

14 NCC Entreprenadingenjör 

Drift/underhåll 

Person nr.  Arbetsgivare Titel 

15 Växjö kommun Planeringsingenjör 

16 Ängelholms kommun Parkingenjör 

Hydraulisk modellering av regnbäddar 
En fallstudie har gjorts för att utvärdera den hydrauliska funktionen hos 

regnbäddar. Studien är gjord i en dagvattenmodell över tätorten Kungsängen i 

Upplands-Bro kommun som är belägen nordväst om Stockholm. Ortens läge 

illustreras i Figur 3 i det omringade svarta området.  

 

 
Figur 3. Tätorten Kungsängen är belägen i det svarta området (Lantmäteriet 2021) 

Modellen är en uppbyggd dagvatten-modell i programvaran MIKE URBAN 

från DHI. Modellen är tillhandahållen från Norconsult samt Upplands-Bro 

kommun. Enligt P110 är återkomsttiden för fylld ledning i tät 
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bostadsbebyggelse 5 år för nya dagvattensystem. I det befintliga nätet finns 

områden där ett 5-årsregn resulterar i marköversvämningar. 4 av dessa 

områden har valts ut för att för en närmare undersökning. Bebyggelsen i 

området är ett skolområde samt en idrottshall. För att hantera dessa 

översvämningar har regnbäddar införts för att se om anläggningarna är ett 

lämpligt alternativ. Två scenarion har studerats där resultaten jämförts för 1 

stor regnbädd eller 3 mindre regnbäddar i varje område. I både scenario 1 och 

2 har storleken på anläggningarna bestämts på två olika sätt. Dels genom att 

beräkna erforderlig magasinvolym för ett 5-årsregn med ett strypt utflöde, dels 

genom att använda rekommenderade dimensioner från diverse manualer. 

Rekommenderade värden skiljer sig åt mellan olika manualer och värden har 

därför valts från mitten av spektrumen. Regnbäddarna har modellerats i form 

av soakaway-moduler. Fördelar och begränsningar med soakaway-noder 

utvecklas senare i underkapitlet Förenklingar och antaganden. I samtliga 

simuleringar har ett CDS-regn med en återkomsttid på 5 år och en varaktighet 

på 4 timmar använts. Regnbäddarna är dimensionerade utifrån blockregn vilka 

generellt ger något mindre flöden i ledningsnätet än CDS-regn (Gustafsson, 

Svensson & Viklander 2014). Detta kan leda till att en liten mängd av 

avrinningen bräddar. Anledningen till att CDS-regn användes var för använda 

det värsta fallet där CDS-regnet genererar något högre flöden. En annan 

anledning var att ett beräkningsverktyg i excel baserat på blockregn och 

statistik från SMHI användes för dimensioneringen samtidigt som det i 

modellen fanns färdiga CDS-regn.  

Grundmodellen 
För att studera effekten från regnbäddar har 4 mindre avrinningsområde med 

marköversvämningar vid ett 5-årsregn valts ut. Figur 4 som visar 

översvämmade noder tyder på att ledningen dit de 4 avrinningsområdena 

ansluter nedströms har kapacitet för att avleda ett 5-årsregn. Detta visar också 

trycklinjen för ledningsträcka 1 i figur 5. Trycklinjen som illustreras i Figur 6 

visar att det är systemet uppströms från den anslutande ledningen som är 

underdimensionerat. De valda områdena numreras från 1 till 4 och illustreras i 

Figur 4. 
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Figur 4. Valda avrinningsområden och ledningssträckor för modelleringen inom det svarta 

området. Noder där trycknivån överstiger marknivå vid ett 5-årsregn i den befintliga 

situationen illustreras i rött.   

Teckenförklaring 

 

Brunn (nod) 

 

 

Nod med trycknivå ovan marknivå vid 5-årsregn 

 

 

Ledning (länk) 

 

 

 

 

Avrinningsområde (svart linje) med anslutning till nod 

(lila linje).  
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Figur 5. Ledningsträcka som benämns sträcka 1 markerad från flagga 1 till flagga 2.  

 

 
Figur 6. Grundscenario utan regnbäddar. Maximal trycklinje i mörkblått för sträcka 1 vid ett 

5-årsregn. 
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Soakaway-modul 
I MIKE URBAN kan hydraulisk modellering av blå-gröna konstruktioner 

utföras genom att använda sig av nodtypen soakaway. Soakaway-modulen kan 

anslutas till ledningsnätet likt andra typer av noder. Noden illustreras grafiskt 

i MIKE URBAN enligt figuren nedan:  

 

 
 

Soakaway-modulen kan liknas vid ett magasin där vattennivån i magasinet 

beräknas med hjälp av inflöde, utflöde och infiltration till omkringliggande 

jord. Till skillnad från ett vanligt magasin så kan en porositet som påverkar 

beräkningen av vattennivån i magasinet anges. I figur 7 ses en schematisk figur 

över soakaway-modulen. Infiltrationen till omkringliggande jord kan 

modelleras på tre olika sätt; ingen infiltration, konstant infiltration och 

infiltration baserat på vattennivån i magasinet. För det sistnämnda alternativet 

så anges proportionalitetskonstanten som den omkringliggande jordens 

mättade hydrauliska konduktivitet (DHI 2020). I detta fall så har det tredje 

alternativet ”infiltration” valts.  

 

 
Figur 7. Schematisk figur över soakaway-modulen (DHI 2020) 
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Om alternativet ”ingen infiltration” väljs ses konstruktionen som tät. För 

alternativet konstant infiltration väljs en fast infiltration ut ur soakaway-noden 

som inte ändras över tid. För det tredje alternativet “Infiltration” som baseras 

på vattennivån beräknas infiltrationshastigheten enligt följande två ekvationer: 

 
dh/dt = infiltrationshastighet 

l = längd på soakaway [m] 

w = bredd på soakaway [m] 

K= Mättad hydraulisk konduktivitet [m/s] 

h= Beräknad vattennivå [m] 

θ= Porositet [%] 

Qin = inflöde [m3/s] 

Qf  = Infiltrationsflöde till omkringliggande jord [m3/s] 

Qof = Utflöde genom dräneringsrör [m3/s] 

t = tid [s] 

 

Infiltrationshastigheten har i MIKE URBANs beräkningsmotor MIKE 1D 

skrivits om från ekvation (2) till ekvation (3) för att matcha definitionen av 

”basin geometry” i MIKE URBAN och för att kunna ta hänsyn till olika 

hydrauliska konduktiviteter vid sidorna och vid botten. 

Kfs,bottom = mättad hydraulisk konduktivitet genom botten [m/s] 

As,h = 0 = yt-area vid botten [m2] 

Kfs, side = mättad hydraulisk konduktivitet genom sidor [m/s] 

Ac = tvärsnittsarea [m2] 

Vol = vattenvolym [m3] 
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Den lokala geologin påverkar infiltrationen ut ur anläggningen. I MIKE 

URBAN anges infiltrationshastigheten i m/s. För att definiera värdet så krävs 

den mättade hydrauliska konduktiviteten för den omkringliggande jorden. Från 

SGU:s kartvisare har information om vilka jordarter som finns i området 

hämtats. I figur 8 kan det ses att de dominerande jordarterna är urberg, glacial 

lera, morän och postglacial lera.  

 

 

 

 

Figur 8.Karta över jordarter (SGU 2021). 
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Utifrån kartan har värdet på jordens mättade hydrauliska konduktivitet valts 

för postglacial lera och därmed satts till 10-6 m/s enligt Tabell 2. Då intervallet 

är så pass brett så hade provtagning i det aktuella området gett ett värde med 

bättre precision. Enligt SGU:s kartvisare jordjup (SGU 2021) är det 5-10 m ner 

till berggrunden i det studerade området. Således förutsätts ledningar och 

brunnar omges av postglacial lera i området.  

 
Tabell 2. Värden på mättad hydraulisk konduktivitet för olika jordarter (DHI 2020) 

 

Antaganden och förenklingar 
Soakaway-modulen i MIKE URBAN tar inte hänsyn till 

infiltrationshastigheten genom soakaway-modulen utan enbart en infiltration 

ut till omkringliggande jord anges. I verkligheten är detta en viktig parameter 

som har betydelse för hur mycket vatten anläggningen kan omhänderta. Det 

anges enbart ett värde på porositet för soakaway-modulen. Detta blir en 

förenkling då porositeten varierar för de olika lagren i en regnbädd samtidigt 

som det inte tas någon hänsyn till översvämningsytan. För att hantera detta har 

en viktad porositet beräknats för hela regnbädden där översvämningsytan tagits 

i beaktning genom att se det som ett lager med en porositet på 100%. 

Soakaway-modulen har inte heller någon parameter för olika växtval.  

Dimensionering av regnbäddar 
I många manualer anges en rekommenderad yt-area hos regnbäddar i 

förhållande till storleken på avrinningsområdet. I The SuDS manual (CIRIA 

2015) rekommenderas en yt-area på 2—4  % av avrinningsområdet. För att se 

vilka resultaten blir genom att enbart använda rekommenderade värden jämfört 

med att dimensionera en magasinvolym har storleken hos regnbäddarna 

bestämts på två sätt. Regnbäddar med en yt-area angiven som 

minimirekommendationen på 2% av avrinningsområdenas yta har jämförts 

med fallet där erforderlig magasinvolym för ett blockregn med en återkomsttid 
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på 5 år använts. Bortsett från skillnaden i yt-area har samma parametrar för 

djup, porositet och strypning av utflöde använts 

 

Då samtliga avrinningsområden är mindre än 1 ha så används en metod för 

beräkning av magasinvolym som inte tar hänsyn till rinntid då det ger 

likvärdiga resultat (Larm & Blecken 2019). På grund av ledningarnas 

begränsade kapacitet sätts ett lågt strypt utflöde från regnbäddarna till 15 l/s. 

För att bestämma den dimensionerande magasinvolymen har följande 

ekvationer använts hämtade från Uformning och dimensionering av 

anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten (Larm och Blecken 

2019): 

 

𝑉𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡             (4)  

 

𝑉𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚, 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3) 
𝑉𝑖𝑛 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3) 

𝑉𝑢𝑡 = 𝐴𝑣𝑡𝑎𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3)  

 

Beräkningen av Vin baseras på rationella metoden (Svenskt Vatten 2016). Vid 

beräkningen av Vin och Vut multipliceras ekvationen med enhetsomvandlaren 

0,06 för att erhålla volymen i m3 då enheterna i ekvationen är angivna i liter 

samt både sekunder och minuter.  I ekvation 5 har även en klimatfaktor på 1,25 

använts (Svenskt Vatten 2016). 

 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑄𝑑𝑖𝑚 ∙ 𝑡𝑟 ∙ 0,06 ∙ 𝑘𝑓 = 𝐼 ∙ 𝐴𝑑 ∙ 𝜑𝑑 ∙ 𝑡𝑟 ∙ 0,06 ∙ 𝑘𝑓       (5)      

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑑𝑎𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙/
𝑠) 

𝑡𝑟 = 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑚𝑖𝑛)  

𝐼 = 𝑅𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑙/ 𝑠 ℎ𝑎⁄ )  

𝐴𝑑 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎 (ℎ𝑎)    
𝜑𝑑 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 (−)  

𝑘𝑓 = 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  
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För beräkningen av parametern Vout har utflödet på 15 l/s multiplicerats med 

varaktigheten 

 

𝑉𝑢𝑡 =   𝑄𝑢𝑡 ∙ 𝑡𝑟  ∙ 0,06       (6)   
 

𝑄𝑢𝑡 = 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑢𝑡 𝑢𝑟 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (𝑙/𝑠) 

𝑡𝑟 = 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑚𝑖𝑛 ) 

 

För att bestämma djup, material och porositet för respektive lager i regnbädden 

användes rekommenderade värden från olika litteraturkällor. Då de 

rekommenderade djupen skiljer sig åt har värden i mitten av intervallen valts. 

För översvämningsytan rekommenderas djup på 100—300 mm (Larm & 

Blecken 2019) och 150—300 mm (CIRIA 2007) där 200 mm väljs i detta fall. 

För att skydda växtbädden läggs ett lager med stenkross överst. Djupet på 

filtermediet rekommenderas vara 400—600 mm eller större i Adoption 

Guidelines for Stormwater Biofiltration Systems (CRC for water sensitive 

cities 2015) och i the SuDS Manual (CIRIA 2007) 750—1000 mm. Här sätts 

djupet till 700mm. För material och dess parametrar hämtas värden från Bara 

Mineralers växtsubstrat Hekla regnbädd. I detta substrat ingår ca 40% 

pimpsten, en liten del grönkompost och resterande del sand. Den 

vattenhållande porvolymen anges till 50% (Bara Mineraler 2018). Enligt the 

SuDS Manual (CIRIA 2015) kan dräneringslagret antas ha en porositet på 

30%. För tjockleken på dräneringslagret varierar rekommendationerna. I 

Adoption Guidelines for Stormwater Biofiltration Systems (CRC for Water 

Sensitive Cities 2015) anges att dräneringsröret bör ha en täckning på minst 

50mm medan i the SuDS Manual (CIRIA 2015) rekommenderas minst 

100mm. I Svenskt Vattens rapport (Larm & Blecken) rekommenderar man 

istället att djupet på dräneringslagret bör vara minst 150 mm. För att vara på 

den säkra sidan sätts djupet på detta lager till 300mm. Då rekommendation om 

ett övergångslager eller inte mellan filtermaterial och dräneringslager skiljer 

sig åt (CIRIA 2015) har detta valts bort i det här fallet.  En skiss av 

regnbäddarna med djup på respektive lager illustreras i figur 9.  
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Figur 9. Djup i mm för respektive lager hos regnbäddarna.  

 

Materialval, djup på de olika lagren och respektive porositet redovisas i tabell 

3. Porositeten för dräneringsledningen har inte räknats in på grund av att det 

ger ett väldigt litet bidrag. I Mike URBAN anges endast totalt djup för 

soakaway-modulen samt endast en total porositet varför en viktad porositet 

beräknats utifrån värdena i tabell 3.  

 
Tabell 3. Materialval, djup för respektive lager och porositet för de modellerade 

regnbäddarna. 

Lager Material Porositet [%] Djup [mm] 

Översvämningsyta   200 

 Luft 100 150 

 Stenkross 20 50 

Filtermaterial    

 Hekla Regnbädd 50 700 

Dräneringslager    

 Makadam 30 300 

    

Totalt  50 1200 

 



34 

 

Utifrån tidigare beskrivningar i detta kapitel redovisas parametrarna för 

soakaway-modulerna i Tabell 4. Regnbäddarna antas vara tomma vid regnets 

början och vattennivån sätts därför till 0.  

 
Tabell 4. sammanfattning av parametrar för soakaway-modulerna 

Parameter Värde 
Infiltrationsmetod Infiltration 

Porositet 50 % 

Kfs sida 10-6 m/s 

Kfs botten 10-6 m/s 

Initial vattennivå 0 

 

Modellerade scenarion 
För att utvärdera den hydrauliska funktionen hos regnbäddar har 4 

avrinningsområden som i dagsläget drabbas av marköversvämning vid ett 5-

årsregn studerats. Grundscenariot utan regnbäddar har jämförts med scenario 

1 där en regnbädd införts i vardera avrinningsområde. Det har även jämförts 

med scenario 2 där 3 regnbäddar införts i varje avrinningsområde. För att 

dimensionera erforderlig magasinvolym hos regnbäddarna krävs ett bestämt 

utflöde samt reducerad area i respektive avrinningsområde. Då 

infiltrationskapaciteten till omkringliggande jord är begränsad anläggs ett 

dräneringsrör i botten. För att minska belastningen på det 

underdimensionerade ledningssystemet har ett strypt utflöde från 

regnbäddarna satts till 15 l/s i scenario 1 och 5 l/s i scenario 2 vilket ger totalt 

15 l/s för området.  För att efterlikna uppbyggnaden hos en regnbädd har en 

bräddledning anslutits i toppen av soakaway-noderna.  
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För att tydliggöra modellerade scenarion sammanfattas de i Tabell 5.  

 
Tabell 5. Beskrivning av simulerade scenarion 

Scenario Beskrivning 

1.1 1 regnbädd per avrinningsområden. Storlek bestämd utifrån 

beräknad erforderlig magasinvolym för ett 5-årsregn och 

rekommenderade värden på djup. Strypt utflöde på 15 l/s från 

varje regnbädd 

1.2 1 regnbädd per avrinningsområde. Storlek bestämd genom 

rekommenderat värde på yt-area i förhållande till 

avrinningsområde och rekommenderade djup. Strypt utflöde på 

15 l/s från varje regnbädd.  

  

2.1 3 regnbäddar per avrinningsområden. Storlek bestämd utifrån 

beräknad erforderlig magasinvolym för ett 5-årsregn och 

rekommenderade värden på djup. Strypt utflöde på 5 l/s från 

varje regnbädd.  

2.2 3 regnbäddar per avrinningsområde. Storlek bestämd genom 

rekommenderat värde på yt-area i förhållande till 

avrinningsområde och rekommenderade djup. Strypt utflöde på 

5 l/s från varje regnbädd. 

 

Scenario 1 
Reducerad area i varje område har beräknats med hjälp av informationen om 

andel hårdgjord yta som är inlagd i modellen. Den reducerade arean för 

respektive avrinningsområde redovisas i  

 

Tabell 6.  

 
Tabell 6. Storleksordning på de studerade avrinningsområdena med reducerad area. 

Avrinningsområde Area [ha] Andel hårdgjord 

yta [%] 

Reducerad Area 

[ha] 

1 0,55 47 0,26 

2 0,9 65 0,58 

3 1 65 0,65 

4 1,25 42 0,52 
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I figur 10 illustreras bräddledningarna i form av ledningarna som går ut till 

sidan om soakaway-modulerna, passerar en nod med en väldigt begränsad 

volym innan de ansluter till ledningsnätet.  

 

 
Figur 10. Indelningen av de 4 avrinningsområdena.  

Då porositeten hos regnbäddarna är 50% blir således volymen hos 

regnbäddarna dubbla magasinvolymen. På grund av att storleken på 

avrinningsområdena varierar skiljer sig den dimensionerande varaktigheten åt. 

Magasinvolym och yt-arean för regnbäddarna i scenario 1.1 och 1.2 redovisas 

i tabell 7. Då scenario 1.2 endast baserats på rekommenderade värden och 

ingen dimensionerande varaktighet på redovisas endast detta för scenario 1.1. 

 
Tabell 7. Dimensionerande varaktighet för scenario 1.1. Ytarea och magasinvolym för 

scenario 1.1 och 1.2. Grått representerar scenario 1.1 och gult scenario 1.2 

Regnbädd Varaktighet 

[min] 

Magasinvolym 

1.1 [m3] 

Ytarea 

1.1 [m2] 

Ytarea 

1.2 [m2] 

Magasinvolym 

1.2 [m3] 

1 20 28 47 109 65 

2 45 96 160 179 107 

3 55 114 189 200 130 

4 40 84 141 250 150 

Totalt  322 537 738 452 



37 

 

Scenario 2 
I scenario 2 har var och en av de 4 avrinningsområdena delats in i 3 mindre 

områden. Detta för att kunna införa 3 soakaway-noder per avrinningsområde. 

Även dessa regnbäddar har dimensionerats för att hantera ett 5-årsregn För att 

motsvara utflödet i scenario 1 där utflödet ströps till 15 l/s har utflödet från 

regnbäddarna i detta scenario satts till 5 l/s.  De reducerade areorna i detta 

scenario redovisas i Tabell 8 där andelen hårdgjord yta återigen hämtats från 

modellen.  

 
Tabell 8. Reducerade areor för avrinningsområdena i scenario 2. 

Avrinningsområde Area [ha] Andel hårdgjord 

yta [%] 

Reducerad Area 

[ha] 

1a 0,15 46,8 0,07 

1b 0,19 46,8 0,09 

1c 0,21 46,8 0,1 

2a 0,25 64,5 0,16 

2b 0,32 64,5 0,21 

2c 0,32 64,5 0,21 

3a 0,23 65 0,15 

3b 0,35 65 0,23 

3c 0,40 65 0,26 

4a 0,32 42,4 0,14 

4b 0,49 42,4 0,21 

4c 0,44 42,4 0,19 
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Uppdelningen och numreringen av de mindre avrinningsområdena redovisas i 

figur 11.  

 

 
Figur 11. Indelning av mindre delavrinningsområden och numreringen av dessa. 

Då porositeten hos regnbäddarna är 50% blir således volymen hos 

regnbäddarna dubbla magasinvolymen. På grund av att storleken på 

avrinningsområdena varierar skiljer sig den dimensionerande varaktigheten åt. 

Detta gör att den totala ytan blir något större (4 m2) i 2.1 än i 1.1. 

Magasinvolym och yt-arean för regnbäddarna i scenario 1.1 och 1.2 redovisas 

i tabell 9. Då scenario 2.2 endast baserats på rekommenderade värden och 

ingen dimensionerande varaktighet på redovisas endast detta för scenario 2.1. 
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Tabell 9. Dimensionerande varaktighet för scenario 1.1. Yt-area och magasinvolym för 

scenario 2.1 och 2.2. Grått representerar scenario 2.1 och gult scenario 2.2 

Regnbädd Varaktighet 

[min] 

Magasinvolym 

2.1 [m3] 

Yt-area 

2.1 [m2] 

Yt-area 

2.2 [m2] 

Magasinvolym 

2.2 [m3] 

1a 15 7 11 29 17 

1b 20 10 17 38 23 

1c 20 12 20 42 25 

2a 40 25 42 50 30 

2b 50 36 59 65 39 

2c 50 36 60 65 39 

3a 40 26 43 51 31 

3b 55 40 67 70 42 

3c 65 49 81 80 48 

4a 30 19 32 64 39 

4b 50 36 59 98 59 

4c 45 30 50 87 52 

Totalt  326 541 739 444 

 

Handberäkning 
För att kontrollera hur den hydraulisk konduktiviteten i filtermaterialet 

påverkar hur mycket vatten som kan omhändertas i anläggningen har en 

enklare handberäkning utförts. Handberäkningen visar på det maximala flödet 

som kommer in till anläggningen och vilket flödet blir genom filtermaterialet. 

Den mättade hydraulisk konduktiviteten kan skilja sig åt beroende på hur hårt 

packat materialet är och den minskar även med tiden på grund av igensättning 

och växtetablering. Detta konstateras både efter samtal med Bara Mineraler 

kring deras växtsubstrat Hekla Regnbädd och i en rapport från SVU (Larm & 

Blecken 2019). Ett exakt värde är således inte realistiskt men 200 mm/h 

används som referensvärde i detta fall (Larm & Blecken 2019). Med en lösare 

packad jord hade eventuellt ett högre värde kunnat uppnås. CDS-regnet med 

återkomsttiden 5 år som använts i simuleringarna redovisas i Figur 12. 
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Figur 12. CDS-regnet med återkomsttid 5 år och varaktighet 4 timmar som använts i 

simuleringarna. 

För jämförelsen har avrinningsområde 1 med regnbädd 1 från scenario 1.1 

använts. Ytan för denna regnbädd har multiplicerats med den hydrauliska 

konduktiviteten enligt följande: 

𝑄𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑘2 = 47 ∙ 0,2 = 9,4 

9,4 𝑚3/ℎ

3,6
= 2,6 𝑙/𝑠  

𝑄𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 [𝑚3/ℎ] 

𝐴 = 𝑦𝑡𝑎 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑏ä𝑑𝑑 [𝑚2] 

𝑘2 = 𝑚ä𝑡𝑡𝑎𝑑 ℎ𝑦𝑑𝑎𝑢𝑙𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 [𝑚/ℎ] 

Den maximala regnintensiteten för CDS-regnet är 112 mm/h. För att beräkna 

det maximala flödet till regnbädden har intensiteten multiplicerats med den 

reducerade arean för avrinningsområde 1 i scenario 1.  

𝑄𝑖𝑛 = 𝑖 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑑 = 0,112 ∙ 2600 = 291,2 

291,2 𝑚3/ℎ

3,6
= 81 𝑙/𝑠 
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𝑄𝑖𝑛 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑏ä𝑑𝑑𝑒𝑛 [𝑚3/ℎ] 

𝑖 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑚𝑚/ℎ] 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚3] 
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Resultat 

Intervjuer 
En sammanfattning av de viktigaste delarna av svaren från intervjustudien 

redovisas nedan sorterat efter utredning, projektering, byggskede och 

drift/underhåll. 7 personer intervjuades om utredningsfasen, 3 om 

projekteringsfasen, 4 om byggskedet och 2 om drift och underhåll. 

Utredning 
Regnbäddar används ofta som förslag i tidiga skeden i dagvattenutredningar 

och ibland är det krav från beställaren. Det är långt ifrån alltid som de faktiskt 

projekteras och byggs av olika anledningar. Förklaringar som föreslogs är att 

utredare och projektörer gärna använder lösningar som man har erfarenhet av 

och som har fungerat tidigare och även att det inte finns uttalade direktiv att 

regnbäddar ska tillämpas. Det poängterades att man bör göra skillnad på 

regnbäddar anlagda på allmän platsmark och kvartersmark. Detta då 

regnbäddar på kvartersmark i trädgårdar och liknande inte behöver vara lika 

avancerade som på allmän platsmark.  

 

Samtliga intervjuade som arbetar i tidiga skeden upplever att det oftast finns 

ett tydligt formulerat syfte när man bygger regnbäddar. Det vanligaste målet 

med regnbäddar varierade mellan fördröjning, rening och gröna värden bland 

de intervjuade. Två av de intervjuade personerna ansåg att det absolut största 

mervärdet med regnbäddar är reningsförmågan medan två andra nästan 

uteslutande tänkte på fördröjning och att reducera maxflöden. En av de 

intervjuade personerna angav att samtliga tre var målet med anläggningen. 

 

Flera av de intervjuade nämner att bristande kunskap hos entreprenörer ibland 

förekommer vilket kan leda till att anläggningen inte uppnår sin tänkta 

funktion. Faktumet att det är en ny typ av anläggning i Sverige innebär att få 

har tidigare erfarenheter. Flera nämner fall där anläggningar byggts felaktigt. 

Exempelvis i ett projekt i Lund där planteringarna i regnbädden upphöjts trots 

att projektingenjören påtalat syftet till varför växtbädden ska vara nedsänkt för 

att uppnå magasinvolym på ytan. På grund av detta fick anläggningen grävas 

upp och anläggas på nytt. Vikten av att förmedla beskrivningar och att 

förklaringar till varför utformningen ser ut som den gör poängterades. Detta 

för att undvika skepsis mot hur anläggningen är projekterad och för att skapa 

en större förståelse hos entreprenören.  



44 

 

Ingen av de intervjuade har använt modellering för att visa på förväntat resultat 

vad gäller flödespåverkan på ledningsnät. Ett argument till varför var att 

enskilda regnbäddar ger ett så pass litet bidrag om man tittar på påverkan ur ett 

stadsperspektiv. 

 

Uppföljning av byggda lösningar varierar från fall till fall. Dyrare och mer 

avancerade anläggningar har generellt mer uppföljning. 5 av 7 uppger att 

uppföljning av funktionen av byggda lösningar kan förbättras. På grund av att 

det är en relativt ny typ av anläggning saknas även uppföljningar av kostnader 

över ett längre perspektiv.  

 

Ingen nämner något specifikt skötselprogram för regnbäddar eller liknande 

anläggningar utan hänvisar till generell skötsel av grön infrastruktur.  

Projektering 
Flera av de intervjuade personerna svarar att beställare inte alltid vet vad som 

vill uppnås med anläggningen och ett tydligt syfte saknas emellanåt. Att 

regnbädd är ett så pass vitt begrepp kan vara problematiskt om beställare enbart 

nämner att regnbäddar ska vara inkluderade. Detta kan skapa en osäkerhet över 

vilken nivå man ska lägga anläggningen på då det kan skilja mycket hur 

avancerad och hur dyr en regnbädd är. Dessa faktorer kan innebära att 

anläggningarna inte uppnår önskad funktion och inte är särskilt 

kostnadseffektiva.  

 

När det kommer till var man hämtar dimensioneringsriktlinjer så varierar 

svaren i frånvaro av en nationellt standardiserad manual. Designen bygger 

generellt på tidigare erfarenhet hos den som projekterar. Det poängterades att 

anläggningarna dimensioneras olika varje gång beroende på varje plats 

specifika förutsättningar. Ett exempel på när generella riktlinjer berör specifika 

förutsättningar är när möjligheten för infiltration ut genom anläggningen inte 

är möjlig eller icke önskvärd så krävs dräneringsrör och eventuellt ett tätt 

omslutande lager. På frågan var man hämtar dimensioneringsriktlinjer och stöd 

för utformning nämns Edges handbok för blågrågröna system och egna 

beräkningsverktyg.  Tydligare dimensioneringsriktlinjer efterfrågas, men 

dimensioneringsprocessen ses inte som ett försvårande moment som gör att 

regnbäddar väljs bort av de tillfrågade. En av de intervjuade personerna lyfte 

vikten av att dimensionera efter rätt parametrar. Om reningen är det 

huvudsakliga syftet med regnbädden så bör dimensioneringen göras utifrån en 
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årsvolym och inte utifrån ett dimensionerande flöde. I detta fall bör 

dimensioneringen göras utifrån långa regnserier och inte enskilda regn med en 

viss återkomsttid.  

Byggskede 
Intervjuade entreprenörer påtalar att det saknats ett syfte med anläggningen 

från beställaren. Generellt så upplevs det som att ingen ytterligare beskrivning 

av anläggningen utöver själva bygghandlingen förekommer. Det påtalas att 

diskussionen och kommunikationen kring detta är bristfällig i dagsläget och 

har förbättringspotential.  

 

Som en konsekvens av bristande information om anläggningarnas funktion 

upplevdes delar av projekteringen som märklig av entreprenören. Exempelvis 

ställde sig den intervjuade entreprenören tveksam till att bräddbrunnen skulle 

placeras upphöjd jämfört med vegetationsytan. En förklaring om att det är en 

del av designen och en viktig del för att anläggningen ska fungera fanns inte 

från beställaren av projektet. Det saknades också förklaring till varför det vid 

vissa tillfällen ska stå vatten i anläggningen vilket också är en vital funktion 

för regnbäddar.  

 

Vad gäller uppföljningen av anläggningarna var entreprenörerna inte 

inblandade.  

 

I vissa projekt byggs regnbäddar i ett tidigt stadium vilket kan leda till att 

onödigt sediment ansamlas i regnbädden. Det är ofta inte en fråga som tas 

hänsyn till under olika projekt. Ett exempel var att det ibland kan pumpas ut 

mycket grundvatten under byggnationer vilket kan belasta regnbädden. Bättre 

planering kan motverka detta.  

Drift/Underhåll 
Av de svar som erhållits så svarade ingen att något specifikt skötselprogram 

för just regnbäddar finns. Däremot så beskrivs de som lättskötta och möjliga 

att sköta enligt vanliga rutiner som används för all växtlighet i kommunen. I 

en del projekt hade extra bevattning utförts under en inledande period för att 

säkerställa att växterna klarade sig. En åtgärd som nämndes utöver de vanliga 

rutinerna och av extern personal är slamsugning av brunnar en gång om året.   

För estetisk effekt kan brunnslock ibland döljas vilket kan göra det svårt att 

hitta för driftspersonal. I de fallen när det inte gick att hitta brunnslocket skedde 
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ibland inget underhåll. Detta kan så klart innebära att funktionen hos 

anläggningen försämras och inte utnyttjas för fullt.  

 

Det påtalades att väldigt driftkrävande lösningar i trafikfarliga miljöer är ingen 

bra kombination. Detta bör tas i beaktning i planeringsstadiet att anläggningen 

kan nås säkert och utan onödiga trafikbegränsningar. Kostnader kan tillkomma 

om avspärrningar krävs för att sköta driften.   

Tankar utöver ställda intervjufrågor 
Utöver de frågor som ställdes lämnades det utrymme för tankar kring fler 

potentiella förbättringsområden. 

 

En jämförelse mellan Sverige och Australien gjordes av en av de intervjuade 

projektörerna där det i Australien ofta finns experter inom enbart dagvatten 

som tar fram blå-gröna lösningar och där landskapsingenjörer och 

landskapsarkitekter kommer in senare i processen. I Sverige kan det ofta vara 

det omvända förhållandet. En reflektion som följde på detta var att detta kan 

leda till att dagvatten blir en sekundär faktor när utformningen tas fram.  

 

Växter vill ha mycket näring men man vill ha lite näring i dagvatten. För att 

växterna ska överleva och växa till sig används gödningsmedel i växtsubstratet 

i vissa fall. Med detta riskerar man att få en högre halt av näringsämnen i 

utsläppen än det vatten som flödar in i anläggningen.  

 

Det är inte alltid takvatten behöver ledas ner i regnbäddar för reningens skull. 

Detta vatten är i många fall relativt rent. Återigen så riskerar vattnet ibland att 

bli mer förorenat efter än innan om det finns näringsämnen i regnbädden.  

Nedsänkta växtbäddar kan utgöra en säkerhetsrisk för gång- och cykeltrafik. 

Generellt är det en tydlig avgränsning mot vägar men om det inte är en 

tillräckligt hög kant mot gång- och cykelbanor kan det utgöra en säkerhetsrisk. 

Speciellt under vinterhalvåret när det ligger snö på marken kan avgränsningen 

mot regnbädden bli otydlig.  

Hydraulisk modellering 
Resultatet från simuleringarna av de två scenarierna redovisas i detta kapitel 

under respektive rubrik. Resultaten är utifrån en belastning av ett CDS-regn 

med en återkomsttid på 5 år och en varaktighet på 4 timmar. För simuleringen 

av ledningsnätet sattes varaktigheten till 6 timmar för att minimera återstående 

volym i soakaway-noderna. Resultaten där erforderlig magasinvolym har 
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beräknats jämförs med resultaten då regnbäddarnas yt-area sätts till 2% av 

avrinningsområdena. 

Handberäkning 
Handberäkningen visar att den hydrauliska konduktiviteten i filtermaterialet är 

en väldigt begränsande faktor. Beräkningen visade på stor skillnad mellan det 

maximala flödet till anläggningen och den hydrauliska konduktiviteten i 

filtermaterialet. Därför är det väldigt troligt att en betydande del av avrinningen 

hade bräddat jämfört med simuleringarna. Då konduktiviteten kan vara högre 

hos en ny anläggning men där den försämras med tiden kan funktionen variera. 

Detta visar på att konduktiviteten är väldigt avgörande för regnbäddars 

kapacitet att omhänderta större flöden.  Storleken på översvämningsytan blir 

också avgörande för hur stora volymer som kan fördröjas då flödet överstiger 

den hydrauliska konduktiviteten.  

Scenario 1 
Scenario 1 motsvaras av en soakaway i varje avrinningsområde. I samtliga 

ledningssträckor från avrinningsområdena sänktes trycklinjen från över 

marknivå till hjässnivå på ledningarna eller strax ovanför. Den totala 

vattenbalansen för samtliga avrinningsområden med avrinning, total volym i 

dräneringsrör, volym i bräddledning och infiltration ut ur soakaway-modulerna 

redovisas i tabell 10 för scenario 1.1 och i tabell 11 för 1.2. Till följd av den 

låga hydrauliska konduktiviteten hos den omkringliggande jorden kan det ses 

att infiltrationen ut ur anläggningen endast är ca 2% av den totala avrinningen. 

97% av avrinningen lämnade anläggningen genom dräneringsröret. Ca 1 % av 

avrinningen lämnade anläggningen genom bräddledningen. 

 
Tabell 10. Vattenbalans för samtliga soakaway-moduler i scenario 1.1. 

 [m3] 

Total avrinning 744,8 

Volym i dräneringsrör 721 
Volym i bräddledningar 6,29 

Infiltrationsvolym 16,5 

Kvarvarande volym i Soakaways 2,68 
Tabell 11. Vattenbalans för samtliga soakaway-moduler i scenario 1.2. 

 [m3] 

Total avrinning 744,8 
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Volym i dräneringsrör 722 
Volym i bräddledningar 0,4 

Infiltrationsvolym 18,8 

Kvarvarande volym i Soakaways 4,9 

 

Den reducerade trycknivån i ledningarna uppvisar liknande resultat för 

samtliga ledningssträckor och därför redovisas resultaten för sträcka 1 som 

illustreras i figur 12. I samtliga soakaway-noder var den maximala vattennivån 

lägre i scenario 1.2 än i 1.1 på grund av den större magasinvolymen. I båda 

fallen sänktes den maximala trycknivån till strax över hjässnivå i ledningarna 

nedströms från soakaway-noderna. Då alla ledningssträckor uppvisar liknande 

resultat redovisas sträcka 1 (figur 13) som exempel. Den sänkta maximala 

trycknivån i ledningar och noder för sträcka 1 kan ses i figur 14.  

 

Figur 13. De 4 avrinningsområdena efter införandet av soakaways. Markerad 

ledningssträcka benämns sträcka 1 och sträcker sig från flagga 1 till flagga 2 
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Figur 14. Maximal trycknivå längs med ledningsträcka 1 där grundscenario motsvaras av 

röd linje, scenario 1.1 av mörkblå linje och scenario 1.2 av svart linje 
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Jämförelsen mellan scenario 1.1 och 1.2 uppvisar likvärdiga resultat. Flödet i 

det anslutande röret nedströms (figur 15) följer i princip samma kurva för båda 

fallen bortsett från att scenario 1.2 höll en konstant nivå vid toppflödet. Detta 

är naturligt då samma strypning användes. De båda kurvorna kan ses i figur 16 

 
Figur 15. Ledning dit samtliga 4 avrinningsområden ansluter markeras från flagga 1 till 2. 

 
Figur 16. Flöde i ledning dit samtliga avrinningsområden ansluter. Blå linje representerar 

scenario 1.1 och svart linje scenario 1.2. 
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Scenario 2 
I samtliga ledningssträckor från avrinningsområdena sänktes trycklinjen till 

under marknivå jämfört med grundscenariot.  

Den totala vattenbalansen för samtliga avrinningsområden med avrinning, total 

volym i dräneringsrör, volym i bräddledning och infiltration ut ur soakaway-

modulerna redovisas i Tabell 12 för scenario 2.1 och i tabell 13 för 2.2. Till 

följd av den låga hydrauliska konduktiviteten hos den omkringliggande jorden 

kan det ses att infiltrationen ut ur anläggningen endast är ca 2% av den totala 

avrinningen. Ca 97% av avrinningen lämnade anläggningen genom 

dräneringsröret. Varaktigheten på simuleringen av flödet i ledningsnätet sattes 

till 6 timmar för att minimera kvarvarande volym i soakaway-noderna. 

 
Tabell 12. Vattenbalans för samtliga soakaway-moduler i scenario 2.1. 

 [m3] 

Total avrinning 744,8 
Volym i dräneringsrör 720 
Volym i bräddledning 4,4 

Infiltrationsvolym 17,23 

Kvarvarande volym Soakaways 2,38 

 
Tabell 13. Vattenbalans för samtliga soakaway-moduler i scenario 2.2. 

 [m3] 

Total avrinning 744,8 
Volym i dräneringsrör 720 
Volym i bräddledning 1,39 

Infiltrationsvolym 18,67 

Kvarvarande volym Soakaways 3,65 

 

Vad gäller reduceringen av maximal trycknivå i ledningar och noder skiljde 

sig resultaten åt i scenario 2.1 och 2.2. Skillnaden var som störst mellan 

ledningssträcka 1 (figur 17) och 4 (figur 19) och dessa redovisas i figur 18 

respektive figur 20.   
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Figur 17. Ledningsträcka 1 i scenario 2 markerad från flagga 1 till flagga 2.  

 
Figur 18. Maximal trycknivå längs med ledningsträcka 1 där grundscenariot motsvaras av 

röd linje, scenario 2.1 av mörkblå linje och scenario 2.2 av svart linje. 
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Figur 19. Ledningssträcka 4 i scenario 2 

 
Figur 20. Maximal trycknivå längs med ledningsträcka 4 där grundscenariot motsvaras av 

röd linje, scenario 2.1 av mörkblå linje och scenario 2.2 av svart linje. 
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Jämförelsen mellan scenario 2.1 och 2.2 uppvisar likvärdiga resultat. 

Flödeskurvorna i det anslutande röret (figur 21) följer varandra väldigt tätt och 

redovisas i figur 22.  

 

 
Figur 21. Ledning dit samtliga 4 avrinningsområden ansluter markeras från flagga 1 till 2. 

 
Figur 22. Flöde i ledning dit samtliga avrinningsområden ansluter. Blå linje motsvarar 

scenario 2.1 och svart linje scenario 2.2. 
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Jämförelse av scenarier 
Resultaten visar på att vattenbalansen är väldigt lik oavsett om man väljer 1 

större regnbädd eller 3 mindre. Däremot så uppvisade scenario 1 en sänkning 

av trycknivån i ledningarna till en lägre nivå än scenario 2. Störst skillnad var 

det för sträcka 1 där scenario 1 redovisas i figur 14 och scenario 2 i figur 18.  

För att se hur regnbäddarna påverkar toppflödet studerades den ledning dit 

samtliga avrinningsområden ansluter nedström. Resultaten illustreras i grafen 

i figur 23. Resultaten visar att scenario 1 med 1 större regnbädd i vardera 

avrinningsområde gav både störst reducering av toppflöde och fördröjning av 

toppflödet. 

 
Figur 23. Flöde i anslutande lednings nedströms. röd linje är för grundscenariot, blå för 

scenario 1.1 och grön för scenario 2.1.  

I Tabell 14 redovisas resultaten vad gäller toppflöde, tidpunkt för flödestopp 

för grundscenariot, scenario 1.1 samt scenario 2.1. Noterbart är att Scenario 1 

gav en fördröjning på 21 min medan scenario 2 endast 1 min. Däremot 

reducerades toppflödet nämnvärt för båda scenarierna, 67,6% för scenario 1 

och 54,7 % för scenario 2. Förklaring till skillnad i toppflöde för scenario 1.1 

& 1.2 jämfört med 2.1 och 2.2 diskuteras i senare kapitel.  
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Tabell 14. Värden på toppflöde och tidpunkt för flödestoppen i respektive scenario samt 

skillnaderna mot grundscenariot 

 Toppflöde [l/s] Tidpunkt för 

flödestopp 

Grundscenario 201 01:39 

Scenario 1.1 65 02:00 

∆1 136 21 min 

∆1 % 67,6 - 

Scenario 2.1 91 01:40 

∆2 110 1 min 

∆2 % 54,7 - 
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Diskussion 

Intervjustudie 
Något som kan noteras är att uppfattningen om att det finns ett tydligt 

formulerat syfte från beställare skiljer sig mellan beställarna själva och de som 

är ansvariga för projekteringen. Samtliga intervjuade personer som arbetade 

som beställare av anläggningar upplevde att man har ett tydligt formulerat syfte 

med sina anläggningar medan 2 av 3 intervjuade projektörer hade 

uppfattningen att ett syfte ibland saknas eller att exakt vad som efterfrågades 

var otydligt definierat. Ett svar från intervjuerna var att fördröjning, rening och 

estetiska aspekter alla tre var mål för deras regnbäddar. Även om detta uppnås 

i olika stor utsträckning för olika typer av regnbäddar så blir det tydligare vad 

som vill uppnås med den färdiga anläggningen om det från början finns ett 

primärt mål som ska uppnås och vilka som blir sekundära. I litteraturen påtalas 

vikten av att dimensionera för olika volymer och flöden beroende på om man 

vill uppnå maximal rening eller maximal fördröjning. I fallet där rening är det 

primära målet bör det dimensioneras utifrån att ta hand om en viss procent från 

volymen av årsnederbörden och inte maxflöde (Larm & Blecken 2019). 

Kanske saknas kunskap om denna skillnad hos beställare i vissa fall. 

Kunskapsbrist hos tjänstemän är något som riskerar att verka som en barriär 

för implementeringen av regnbäddar i större skala (Wihlborg, Sörensen & 

Alkan Olsson 2019). Man kan därför konstatera att utbildning och spridning 

av information är av största vikt för att göra blågröna lösningar till en större 

och viktigare del av infrastrukturen i Sverige.  

 

Som nämnts tidigare i arbetet så kan regnbäddar utformas på en mängd olika 

sätt och vara olika avancerade. Utifrån den lästa litteraturen och de erhållna 

svaren så återkommer det ofta till att varje enskild plats har sina specifika 

förutsättningar vilket gör det svårare med standardiserade lösningar jämfört 

med traditionell dagvattenhantering med ledningsnät. För att komma till rätta 

med detta skulle en guide kunna tas fram där det redovisas förslag i varje steg 

av designen där hänsyn tas till lokala förutsättningar.  

 

För att uppmana fler till att överväga införandet av blågröna lösningar är det 

bra att kunna visa på tydliga resultat av vad införandet skulle innebära. Både 

implementering av regnbäddar i dagvattenmodeller och mätningar av byggda 

lösningar är metoder för att göra detta. Ingen av de intervjuade hade använt sig 

av modellering för att studera vilken flödespåverkan en regnbädd har i något 
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projekt de varit inblandade. Kanske finns här något som kommer bli mer 

aktuellt i framtiden när blågröna lösningar blivit ännu mer integrerade i 

städernas dagvattenhantering. Om man med hjälp av modelleringsverktyg kan 

visa på vilka resultat man uppnått i tidigare projekt så kanske viljan att införa 

flera anläggningar skulle öka. Även ett fortsatt arbete med mätning och 

utvärdering av byggda anläggningar är av stor vikt. Detta skulle i framtiden 

kunna ge stöd åt en mer omfattande manual med riktlinjer kring utformning, 

dimensionering och hur driften bör ske på bästa sätt. Genom att använda sig av 

både mätningar och modellerade resultat som överensstämmer med varandra 

skulle man ha en god grund att stå på.  

 

Flera beställare nämner att misstag begås vid byggnation som en följd av att få 

har erfarenhet av att bygga regnbäddar och saknar kunskapen om bakgrunden 

till anläggningens utformning. Samtidigt så nämner intervjuade entreprenörer 

att kommunikationen ofta kan vara bristfällig från beställaren. Eftersom det 

nämns att misstag begås vid byggnation är det relevant att förbättra och utöka 

utbildningen av entreprenörer.  Återigen så kommer erfarenheten öka ju fler 

anläggningar som byggs och lärdomar kommer att dras kring vad som fungerar 

och inte fungerar. Samtidigt så tyder ändå intervjusvaren på att 

kommunikationen mellan olika aktörer kan förbättras. Ett tillvägagångssätt är 

att vända blickarna mot länder med längre erfarenheter av regnbäddar där 

manualer för grön infrastruktur i byggskede tagits fram. I Green Infrastructure 

Construction Guide Book (San Francisco public utilities comission 2020) från 

San Francisco finns riktlinjer för vem som ansvarar för kommunikationen 

mellan de olika aktörerna och hur den ska gå till. Det varnas också för att 

ofullständig, bristande eller ingen kommunikation kan leda till förseningar och 

ombyggnationer. En svensk motsvarighet till denna manual hade varit ett bra 

alternativ för att förbättra kommunikationen och minska fel hos regnbäddar i 

Sverige.  

 

En reflektion efter intervjustudien är att då tanken med regnbäddar är att de ska 

vara multifunktionella anläggningar så varierar åsikterna om vad det viktigaste 

är beroende på vem som svarar på frågorna. En intervjuad utredare framhöll 

att den absolut största vinsten med regnbäddar är reningsförmågan och att det 

finns effektivare metoder om målet är fördröjning och reducering av 

toppflöden. En annan påtalade att man byggt regnbäddar nästan uteslutande för 

att fördröja kraftiga regn. Denna blandade inställning skulle kunna bidra till att 

en osäkerhet skapas kring vad man faktiskt uppnår med regnbäddar. Det gör 
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det också svårare för personer som inte är lika insatta i hur regnbäddar fungerar 

att ta beslut och kommunicera syftet med att man inför anläggningen. 

 

De intervjuade personerna har alla olika yrkesroller vilket kan vara en 

förklaring till att olika prioriteringar finns. Således krävs det att planeringen 

görs noga och att alla parter är eniga om vad man vill uppnå. En otydlig 

ansvarsfördelning eller att samordningen mellan olika aktörer är bristfällig 

utgör problem kring införandet av regnbäddar i Sverige idag (Wihlborg, 

Sörensen & Alkan Olsson 2019). En bättre samordning från projektets start 

hade varit gynnsamt där aktörer från första utredning, projektering, byggande 

och slutligen driftansvariga får ge sina synpunkter.  

 

Uppföljningen av hur byggda lösningar fungerar var något som flera av de 

intervjuade svarade kunde förbättras. I två fall hade man planerat för en 

uppföljning och utvärdering men detta var något som de intervjuade 

personerna inte hade tagit del av. Det här är såklart en väldigt viktig del för att 

kunna få kunskapsåterbäring till alla som varit inblandade i projektet. Det här 

nämner även Wihlborg, Sörensen & Alkan Olsson (2019) som något som inte 

görs i större utsträckning idag. De nämner även att det skulle gynna den 

ekonomiska osäkerheten som finns kring regnbäddar och andra blågröna 

lösningar om övervakandet av byggda anläggningar förbättras. Som Penniman 

et. al (2013) visat kan ju regnbäddar faktiskt vara mer ekonomiskt gynnsamma 

än konventionella ledningar när det kommer till vissa delar i byggskedet.  

 

Även om kostnader för själva byggandet ofta är kända kan det vara mer osäkert 

kring underhållet av anläggningarna (Wihlborg, Sörensen & Alkan Olsson 

2019). Från intervjuerna var det ingen som svarade att man hade ett särskilt 

skötselprogram för blågröna lösningar utan rutiner för skötsel av övrig grönska 

användes. Kanske borde detta införas, framförallt då regnbäddar är både dyrare 

och har fler funktioner än vanlig växtlighet. Återigen så kan ett exempel 

hämtas ifrån San Fransisco där man även tagit fram en handbok för underhåll 

av blågrön infrastruktur (SF Water, Power, Sewer 2020). Här finns detaljerade 

rutiner för vad som bör ingå i underhållet vilket kan leda till att oklarheter kring 

vad som tillhör anläggningen eller inte görs tydligare. Den innehåller även en 

checklista över en första inspektion för att se om anläggningen kräver mer 

omfattande åtgärder som inte inkluderas i det grundläggande underhållet. 

Specifika driftrutiner likt dessa ställer möjligen högre krav på aktören som ska 

utföra underhållet men att säkerställa att anläggningen uppfyller sin funktion 
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till fullo borde vara mer gynnsamt i längden. Det skulle även kunna underlätta 

för att göra en samlad kostnadsjämförelse mot andra alternativ för att kunna ta 

välgrundade beslut både vad gäller funktion och ekonomi.  

Hydraulisk modellering 
Från simuleringarna redovisas resultaten för vattenbalans i soakaway-noderna, 

reducerad trycknivå i ledningarna, flöde i ledningen dit samtliga 

avrinningsområden ansluter samt reducering av flödestopp och fördröjning av 

toppflöde i denna ledning. I samtliga scenarion har ett CDS-regn med en 

återkomsttid på 5 år och en varaktighet på 4 timmar använts. Samtliga 

scenarion uppvisade en sänkt trycknivå i ledningarna men där scenario 1.1 & 

1.2 visade på en lägre trycknivå än scenario 2.1 & 2.2. 

 

De olika manualerna hade olika rekommendationer för djup på filtermeda. I 

Adoption Guidelines for Stormwater Biofiltration systems (CRC for Water 

Sensitive Cities 2015) rekommenderades 400-600 mm men större djup om träd 

skulle anläggas. I the SuDS manual (CIRIA 2007) rekommenderas 750-1000 

mm utan någon ytterligare motivering. Kanske rekommenderas detta större 

intervall för att kunna innefatta även träd. Detta hade kunnat göras tydligare så 

att anläggningen inte riskerar att överdimensioneras eller väljas bort om det 

inte är möjligt att bygga med så stort djup.  

 

Då effekterna från införandet av regnbäddar är beroende av så många olika 

parametrar kan samma resultat uppnås med en rad olika kombinationer av 

uppbyggnader. I detta arbete har ingen hänsyn tagits till begränsande faktorer 

så som tillgänglig yta eller maximalt djup. Det går att argumentera för att det 

kan underlätta om det finns lokala begränsande faktorer som till exempel 

maximalt djup, begränsad area eller krav på ett visst utflöde. På så sätt krävs 

det att man förhåller sig till dessa faktorer och utför resten av dimensioneringen 

baserat på dessa. Det skulle då begränsa de rekommenderade intervallen för de 

olika parametrarna. Baserat på den valda dimensioneringsmetoden hamnade 

ytan hos samtliga regnbäddar strax under eller inom det rekommenderade 

intervallet 2–4% av avrinningsområdets area. Detta skulle kunna ses som en 

kvalitetskontroll att de dimensionerade regnbäddarnas yt-area hamnar inom 

detta intervall. Motiveringen till denna rekommendation är att undvika att 

regnbädden snabbt sätter igen.  
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Utifrån resultaten uppvisade de båda scenarierna likvärdiga resultat vad gäller 

hur stor volym som omhändertogs i dräneringsrören. Även resterande volymer 

i vattenbalansen var väldigt likartade för både scenarierna. Däremot visade 

scenario 1 upp en större sänkning av den maximala trycknivån i ledningar och 

noder. Även det maximala flödet i anslutande ledning var anmärkningsvärt 

högre för de båda scenarierna 2.1 & 2.2 jämfört med 1.1 & 1.2 En möjlig 

förklaring till att sänkningen inte var lika stor för scenario 2 kan vara att det 

fanns fler bräddledningar i detta fall vilket kan innebära att det blir en 

uppdämning bakåt i systemet. I scenario 2 finns det fler bräddledningar vilket 

skulle kunna innebära att mer vatten dämmer upp innan det rinner vidare efter 

att regnet haft sin maximala intensitet. Båda scenarierna visade på en 

eliminering av marköversvämningar vid ett 5-årsregn. Däremot skulle scenario 

1 potentiellt kunna ha en större potential att även hantera större regn än 

scenario 2.  I mån av tillgänglig plats skulle därför 1 större regnbädd vara ett 

bättre alternativ i just det här fallet.  

 

I denna studie gav en yt-area på 2% av avrinningsområdena en större area än 

många av de dimensionerade regnbäddarna. Således gav de i detta fall en större 

magasinvolym i regnbäddarna. Detta skulle kunna bero på att ett relativt stort 

djup valdes eller att porositeten var hög. Den beräknade erforderliga 

magasinvolymen påverkas så klart av fler parametrar än bara ytan så som 

hårdgöringsgrad hos avrinningsområdena, porositet i de olika lagren och djup 

på anläggningarna. Då regnbäddarna i scenario 1.1 och 2.1 var dimensionerade 

för att klara ett 5-års regn uppvisade resultaten ingen nämnvärd skillnad i flöde 

i den anslutande ledningen jämfört med scenario 1.2 och 2.2. Den enda 

skillnaden blev en lägre maximal vattennivå i soakaway-noderna i de senare 

fallen vilket är naturligt med en större magasinvolym.  

 

Det översta jordlagret i området var mestadels postglacial lera med en väldigt 

låg hydraulisk konduktivitet. Resultaten visade också att en väldigt liten del av 

avrinningen exfiltrerade ut ur anläggningen. På grund av det låga värdet togs 

ingen hänsyn till exfiltrationen under dimensioneringen. På platser som 

möjliggör en större infiltration till omkringliggande jord skulle dimensionerna 

på regnbäddarna kunna minskas drastiskt och minimera yt-användningen. 

Speciellt i städer är konkurrensen kring användningen av yta stor vilket gör 

regnbäddar till en väldigt användbar anläggning då det finns en hög hydraulisk 

konduktivitet i jorden.  
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Soakaway-modulen är begränsad som motsvarighet till en regnbädd. Ingen 

hänsyn tas till infiltrationshastighet genom själva regnbädden. I verkligheten 

kan detta vara en begränsande faktor vid intensiva regn om 

genomsläppligheten är låg. Då hinner inte vattnet infiltrera och utnyttja den 

fulla magasinvolymen. Även att endast en porositet används för hela noden gör 

att ingen hänsyn tas till att porositeten varierar för filtermediet och 

dräneringslagret. Det är inte heller någon översvämningsyta inkluderad vilket 

i denna studie hanterades genom att inkludera ett lager med 100 % porositet 

vid beräkningen av den totala porositeten för soakaway-noderna. Hur dessa 

faktorer påverkar prestandan och hur resultaten skiljer sig från en verklig 

regnbädd är svårt att sia om. Utifrån handberäkningen har den hydrauliska 

konduktiviteten stor påverkan på hur mycket avrinning som kan omhändertas.   

Eventuellt hade ett högre strypt utflöde kunnat användas då den hydrauliska 

konduktiviteten i regnbädden hade begränsat hur snabbt vattnet infiltrerade 

genom anläggningen. För att ta reda på detta hade det varit användbart med 

mätdata från en verklig regnbädd för att se hur väl soakaway-modulen 

överensstämmer med verkligheten. Det togs i den här undersökningen inte 

heller någon hänsyn till något begränsat inflöde till soakaway-modulerna. 

 

En alternativ uppbyggnad av modellen hade kunnat undersökas. Till exempel 

så hade regnbädden kunnat delas in i tre olika noder som var och en 

representerar en del av regnbädden. En första nod som motsvarar 

översvämningsytan som en vanlig brunn utan något filtermaterial. Därefter två 

soakaway-noder med olika porositet där den första motsvarar filtermaterialet 

och den andra dräneringslagret. Noderna hade kunnat kopplas samman med 

ledningar med ett strypt flöde för att efterlikna den hydrauliska konduktiviteten 

i filtermaterial och dräneringslager. Med denna uppbyggnad hade ett 

varierande utflöde kunnat tillåtas och undersökas.  
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Vidare studier  
Vidare så är det av stor vikt att fortsätta arbetet med att följa upp och utvärdera 

byggda regnbäddar. Detta för att få en större kunskapsåterbäring. Ytterligare 

jämförelser mellan olika parametrars påverkan för regnbäddars funktion kan 

göras i framtiden för att få en uppfattning om en optimal utformning. Till 

exempel så hade jämförelser kunnat göras med olika strypningar av utflöde, 

djup på anläggningen, olika yt-areor i förhållande till avrinningsområdets 

storlek, olika filtermaterial och varierande infiltration till omkringliggande 

jord.  

Slutsats 
I dagsläget varierar uppfattningen om att regnbäddar introduceras med ett 

tydligt primärt syfte och mål. Flera aktörer ska också samverka och 

kommunikationen mellan dessa är vital för att slutprodukten ska bli 

tillfredsställande. Specifika driftrutiner verkar inte finnas i någon större 

utsträckning och en osäkerhet finns kring hur driftkrävande lösningarna är och 

hur stora kostnaderna blir långsiktigt. Utifrån dessa faktorer och svaren som 

erhållits kring vad som upplevs problematiskt så framstår behovet av nationellt 

standardiserade riktlinjer för dimensionering, utförande och skötsel som en 

väldigt viktig del av standardiseringen av regnbäddar. Detta skulle göra det 

tydligare för samtliga aktörer hur varje del av processen utförs på ett korrekt 

sätt. Detta skulle även underlätta kommunikationen mellan aktörerna med ett 

tydligt ramverk i ryggen. För att uppnå detta behöver byggda anläggningar 

fortsätta utvärderas och följas upp i en större utsträckning. Utifrån resultaten 

från den hydrauliska modelleringen skulle regnbäddar kunna användas för att 

avlasta ledningar med begränsad kapacitet. För ett mer verklighetstroget 

resultat hade hänsyn till filtermaterialets hydrauliska konduktivitet behövt tas. 

Slutsatserna från den hydrauliska modelleringen bör därför vara försiktiga. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

Beställare och utredning i tidigt skede 
1. Hur ser ert användande av blå-grön infrastruktur och regnbäddar ut 

idag? 

 

2. Har det funnits ett tydligt formulerat syfte med anläggningen som 

förmedlats vidare? Till exempel fokus på fördröjning, rening eller 

estetiska värden. 

  

3. Har ni någon klar bild över hur anläggningarna skall dimensioneras? 

Var hämtas dimensionerings-riktlinjer i nuläget?  

 

4. Har ni modellerat eller uppskattat förväntat resultat över införandet av 

anläggningar? 

 

5. Anser ni att era anlitade konsulter har tillräckligt god kunskap i hur 

anläggningar skall dimensioneras och projekteras för att få till en bra 

produkt? Om nej- vad saknas/vad kan bli bättre? 

 

6. Brukar entreprenören ha god erfarenhet och kunskap om regnbäddar 

och veta varför det är viktigt att allt byggs på rätt plats? Förmedlas 

denna information vidare? 

 

7. Har ni någon arbetsgång för att inte bara se på initial kapitalkostnad 

utan följa upp en anläggning under hela livscykeln?  

 

8. Brukar det generellt göras uppföljningar av hur byggda lösningar 

fungerar? 

 

9. Anser ni att ni har tillräckligt god kunskap för hur man sköter om 

grön infrastruktur på bästa sätt för att optimera effekten och 

livslängd? Har ni något skötselprogram för grön infrastruktur?  
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Projektering 
1. Ser du några hinder när det kommer till dimensioneringsprocessen som 

gör att regnbäddar väljs bort till förmån för något annat? 

 

2. Har ni modellerat eller uppskattat förväntat resultat över införandet av 

anläggningar? 

 

3. Vet beställare generellt vad som vill uppnås med anläggningen? 

 

4. Var hämtas dimensionerings-riktlinjer i nuläget? Vilka metoder 

används? 

 

5. Är det tydligt om man ska dimensionera för främst flödesreduktion eller 

rening? Vilka parametrar används då och hur skiljer det sig? 

 

6. Brukar entreprenören ha god erfarenhet och kunskap om regnbäddar och 

veta varför det är viktigt att allt byggs på rätt plats? Förmedlas denna 

information vidare? 

 

Byggskede 
1. Har det funnits ett tydligt formulerat syfte med anläggningen? 

 

2. Brukar man gå igenom varför det är viktigt att anläggningarna byggs 

precis så som anvisningarna säger? 

 

3. Planeras det för tidpunkten av byggandet för att undvika sediment 

från byggdamm från omkringliggande projekt? 

 

4. Finns det några typiska fallgropar som ser bra ut teoretiskt men som 

är svårt att genomföra i verkligheten? 

 

5. Är inlopp och utlopp ofta delar som skapar problem? 

 

6. Görs det kvalitetskontroller över färdiga anläggningar? 
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7. Brukar det generellt göras uppföljningar av hur byggda lösningar 

fungerar? 

 

Drift/underhåll 
1. Vad finns det för bestämmelser och riktlinjer kring drift och underhåll 

och finns det något som är otydligt? 

 

2. Hur ser ansvarsfördelningen ut i er organisation när det kommer till 

drift och underhåll? 

 

3. Brukar det generellt göras uppföljningar av hur byggda lösningar 

fungerar? 

 

4. Ett argument är att det kan vara kostsamt att underhåll grön 

infrastruktur. Stämmer detta och brukar det följas upp? 

 

5. Vad ingår i driften? Till exempel klippning av växter och rensning av 

ogräs eller rensar man även sediment som sätter igen anläggningen?  

 

6. Vad görs med inlopp och utlopp? Tas erosion i beaktning? 
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