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Anvisningar för blankett  

Ansökan om bidrag för lokala 

vattenvårdsprojekt – LOVA 

Projektinriktning – Övergödning 

 Anvisningar för blankett 
Ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt - LOVA 

Fält Fråga Anvisning 

1. Kontaktuppgifter  

 Kontaktuppgifter Fyll i samtliga kontaktuppgifter. 

 

Om bankkontonummer eller personkontonummer anges kontakta 
länsstyrelsen. 

1.1 Projektnamn Projektets namn. Det bör vara ett namn som speglar projektets 
innehåll och syfte. 

1.2 Projektets koordinater Ange koordinaterna för projektet med decimaler enligt WGS 84 
eller SWE-ref 99TM. Ange även delavrinningsområde, vilken 
vattenförekomst som avses alternativt dess ID samt koordinater 
för åtgärdsområdet. Om åtgärdsområdet sträcker sig över flera 
vattenförekomster, ange dessa. 
 
I de fall projektet genomförs inom ett större område ange en 
punkt i mitten av åtgärdsområdet. 

1.3 Övriga eventuella deltagare  Ange de som deltar i projektet, men inte är med och finansierar 
det. Finansiärer och belopp fylls i under punkt 10.2 

2. Projektinriktning – Övergödning  

2.1 Åtgärden minskar läckage av 
ackumulerad fosfor från 
bottensedimenten i sjöar och 
kustvatten (internbelastning).                                                                                       

Markera det eller de alternativ av 2.1.1 – 2.1.5 som stämmer in 
på projektet. Ange även mängd i siffror utifrån aktuell enhet. Vid 
2.1.1 behöver endast fosfor anges under 2.4. 

 

2.1.5 Här ska det anges om annan metod ska användas än de 
fyra som är angivna i 2.1.1-2.1.4. 

2.2 Åtgärden ökar upptag och 
återcirkulering av näringsämnen 
genom odling av musslor eller blå 
fånggrödor eller genom andra 
metoder för återcirkulering. 

Markera det eller de alternativ av 2.2.1 - 2.2.4 som stämmer in på 
projektet. Ange även mängd i siffror utifrån aktuell enhet. 

 

2.2.4 Här ska det anges om annan åtgärd ska genomföras än de 
tre som är angivna i 2.2.1-2.2.3 

2.3 Åtgärden bidrar på annat sätt till 
minskad övergödning av vattenmiljön.                      

Markera åtgärdstyp samt ange mängd i siffror utifrån aktuell 
enhet.. 2.3.1-2.3.10 

 

Vid 2.3.2 och eller/ 2.3.7 ange endast fosfor under 2.4. 

 

2.3.8 Dagvattenåtgärder. Se StormTacs olika åtgärdskategorier 
sist i detta dokument. 

 

2.3.10 Här ska det anges om annan metod ska användas än de 
nio som är angivna i 2.3.1-2.3.9 

2.4 Läge före åtgärd och förväntat läge 
efter åtgärd vid recipienten. 

 

Ange nuläge respektive förväntat läge efter åtgärd i recipienten 
med siffror. Mängd kväve eller fosfor till recipient: dagsläge resp. 
förväntat läge efter åtgärd och reduktion. 

 

För stöd i uträkning av flera av åtgärderna se: Länsstyrelsens 
rapport 2016:19.  

 

Vid flera olika typer av åtgärder ska var och en svara på 
frågeställningarna i 2.4, samt även 2.5 eller 2.6 om det är aktuellt. 
Markera då samtliga fält (2.4 till 2.6) och kopiera in nedanför 
ursprunglig 2.6. Infoga sedan en extra rad ovanför varje ny 2.4 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/%C3%96vriga%20publikationer/Rapport2016-19-%C3%85tg%C3%A4rder%20mot%20%C3%B6verg%C3%B6dning.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/%C3%96vriga%20publikationer/Rapport2016-19-%C3%85tg%C3%A4rder%20mot%20%C3%B6verg%C3%B6dning.pdf
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och ange vilken åtgärd som avses. 

2.4.1 Utsläpp kväve - före och efter åtgärd Ange mängd kväve i kg/år i dagsläget resp. förväntat läge efter 
åtgärd och reduktion i recipienten. 

Hur ni kommit fram till dessa siffror redovisas under punkt 7.2. 

2.4.2 Utsläpp fosfor - före och efter åtgärd Ange mängd fosfor i kg/år i dagsläget resp. förväntat läge efter 
åtgärd och reduktion i recipienten. 

Hur ni kommit fram till dessa siffror redovisas under punkt 7.2. 

2.5 För åtgärd mot internbelastning (2.1) 
ange här utifrån anvisning till 2.5 

Om projektet avser aluminiumfällning ange hur mycket fosfor som 
förväntas fastläggas.  
Om projektet avser bortförsel av fosfor i sediment ange mängd 
fosfor som förväntas bortföras. 
Om projektet avser syresättning av anoxiskt bottenvatten ange 
hur mycket fosfor som förväntas fastläggas.  
 
Om projektet avser reduktionsfiske ange hur mycket 
fosforläckaget från bottensedimenten förväntas minska, samt 
även hur mycket fosfor som förväntas bortföras via fisken. 

2.6 För åtgärd som syftar till 
återcirkulering av näringsämnen (2.2) 
ange kg P och kg N som förväntas 
bortföras från vattenförekomsten: 

Om projektet avser en åtgärd som syftar till återcirkulering av 
näringsämnen (2.2). Ange kg fosfor (P) och kg kväve (N) som 
förväntas bortföras från vattenförekomsten. 

 

3.    S  Uppföljning, utvärdering, 
       framtagande av planer och  
       information 

ds 

 

3.1        Om projektet avser uppföljning,  
       utvärdering, framtagande av planer  
       och/eller information som kopplar till 
       åtgärderna i 2.1-2.3 samt 4.2 

Ange om projektet innebär uppföljning, utvärdering, framtagande 
av planer och/eller information som kopplar till åtgärderna i 2.1-
2.3 samt 4.2. Ange även vilken/vilka åtgärd/åtgärder som avses. 

 

Observera att projekt som gäller framtagande av planer, 
uppföljning, utvärdering och/eller information ska vara kopplade 
till åtgärder inom LOVA-förordningen.  

4.       Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot  
       övergödning i avrinningsområden  
       som avses i 2 § 1 Förordning  
       (2017:1299) 

 

4.1  Ange avrinningsområdets namn och 
position, problembeskrivning, tidigare 
och pågående arbete mot 
övergödning, inklusive involverade 
aktörer och eller berörda. Utförlig 
beskrivning kan göras i bilaga. 

 

4.2 Ange här mot vilket eller vilka mål 
som åtgärdssamordnaren ska jobba 

Mot vilka mål ska åtgärdssamordnaren arbeta? Ange här ett eller 
flera alternativ. 

 

Om målet är att stärka åtgärdsplaneringen, beskriv tidsplan, plan 
för genomförande och hur målen ska uppnås. 

5. Projektbeskrivning  
5.1 Beskriv kortfattat projektets syfte Redovisa vilket syfte projektet ska uppnå. Syftet ska vara 

övergripande och beskriva motivet med projektet samt varför det 
utförs. 

5.2 Beskriv kortfattat projektets mål Redovisa vilket mål projektet ska uppnå. Målet är de resultat som 
ska åstadkommas med projektet. 
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5.3 Bakgrundsbeskrivning Beskriv vad som föranlett projektet samt eventuella kopplingar till 
tidigare LOVA-projekt eller övriga projekt. Ex är projektet en 
fortsättning av ett tidigare LOVA-projekt eller ingår det som en del 
i ett annat större projekt? Förklara varför ni vill genomföra 
projektet. 

5.4 Sammanfattande beskrivning av 
projektet 

Redovisa kortfattat metod och projektplan för genomförande .  
En mer utförlig beskrivning kan anges i bilaga Projektbeskrivning. 

5.5 Beskriv eventuell ny teknik, nya 
arbetsmetoder och/eller andra former 
av innovationer som kommer att 
användas 

Om projektet innebär utveckling eller tillämpning av ny teknik, nya 
arbetsmetoder och/eller andra former av innovationer, beskriv 
detta kortfattat. En mer utförlig beskrivning kan anges i bilaga 
Projektbeskrivning 

5.6 Motivera projektets koppling till 
miljökvalitetsmål 

Ange och motivera kopplingen till det/de miljökvalitetsmål 
projektet syftar till att uppnå. Följ länken för beskrivning av 
miljömålen: Miljökvalitetsmål (Håll inne CTRL och klicka på 
texten, scrolla sedan ner för att se målen). 

6. Tidplan  
6.1 - 6.2  Projektets starttid och sluttid Ange beräknad start- respektive sluttid för projektet med datum 

(ÅÅÅÅ-MM-DD). 

 

Din länsstyrelse kan ha ett specifikt datum för slutredovisning 
varje år. Kolla med din länsstyrelse vad som gäller i ditt län. 

7. Förväntade resultat och 
miljöeffekter 

 

7.1 Beskriv förväntade resultat och 
miljöeffekter av åtgärden på kort och 
lång sikt 

Redovisa de förväntade resultaten och miljöeffekterna av 
åtgärden på kort och lång sikt kopplat till projektets syfte och mål. 

 

Beskriv här om det finns det någon plan och finansiering efter 
projektet är avslutat.  

 

Om projektet avser åtgärdssamordning, ange här förväntat 
resultat av projektet, t ex antal åtgärdssamordnare (ange andel 
arbetstid i procent av heltid). Antal DARO som berörs, dvs fått en 
åtgärdssamordnare. 

 

Ange även förväntad tidpunkt för effekt, d v s när förväntas 
projektet ge effekt på miljön? Ex förväntad effekt inom 1-3 år osv 

 

Om syftet med projektet är att göra en förstudie, plan eller ta fram 
kunskapsunderlag redovisas resultat som typ av underlag som 
kommer att tas fram och hur resultatet kommer till användning 
efter avslutat projekt.  

 

En mer utförlig redovisning kan göras i bilaga Projektbeskrivning.  

7.2 Vilka metoder ska användas för att 
mäta och beräkna resultat samt 
miljöeffekter? Om mätningar: ange 
metod och uppföljningsplan. Om 
schabloner: ange vilka 

Redovisa här hur du har kommit fram till värdena under punkt 2.4.  

Redovisa metoder som kommer att användas för att mäta resultat 
och miljöeffekter.  

 

Om mätningar och provtagningar kommer att utföras, ange metod 
och uppföljningsplan. 

 

Om schabloner kommer att användas, ange vilka schabloner som 
beräkningarna avses baseras på. Om inga lokala schabloner 
finns hänvisas till rapporten: Åtgärder mot övergödning 

 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/53316/Rapport2016-19-Atgarder-mot-overgodning.pdf
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En mer utförlig redovisning kan göras i bilaga Projektbeskrivning. 

7.3 Beskriv förväntad samhällsnytta av 
projektet  

Redovisa förväntad samhällsnytta av projektet i sig och av 
eventuella genomförda åtgärder. Till hjälp finns en lista sist i detta 
dokument som förklarar och kategoriserar samhällsnytta. 

8. Uppföljning utvärdering  

8.1 Hur kommer resultat och miljöeffekter 
av projektet att följas upp, utvärderas 
och/eller spridas? Ange även tidsplan 
för detta. 

Beskriv hur resultat och effekter av projektet kommer att följas 
upp, utvärderas och/eller spridas. Kommer detta ske inom 
projekttiden och projektbudgeten? Om inte, ange en tidsperiod för 
när detta kommer att ske. 

 

Ange eventuella rapporter, skrifter, seminarier som planeras, 
utöver slutrapporten till länsstyrelsen. Om projektet avser att 
rapportera under genomförandet och/eller till andra parter ska 
även detta redovisas här. 

 

En mer utförlig redovisning kan göras i bilaga Plan för uppföljning 
och utvärdering.  

8.2 Besvaras vid åtgärder mot 
internbelastning: Flera typer av 
åtgärder mot internbelastning är 
fortfarande på försöksstadiet. 
Redovisa därför hur långsiktig 
uppföljning (flera år) av åtgärden skall 
ske samt hur data kommer 
tillgängliggöras. 

Sökanden ska redovisa hur långsiktig uppföljning (flera år) av 
åtgärden skall ske samt hur data kommer tillgängliggöras om 
ansökan avser åtgärd mot internbelastning enligt punkt 2.1. 

9. Kostnadsspecifikation  

 Typ av kostnad 

 

Specificera noga projektets alla kostnader i tabellen fördelat på 
år. Fyll själv i årtal överst i kolumnerna. Denna specifikation ligger 
till grund för den ekonomiska redovisningen i slutrapporten.  

 

Kostnadsspecifikation är ex: inköp av handredskap, hyra av 
maskin inklusive förare i två veckor etc., ange belopp i kronor. 

10. Finansiering  

10.1 LOVA - bidrag Ange sökt belopp i kronor. Observera att det är LOVA-bidraget 
som projektet ansöker om som ska anges här och beloppet får 
vid internbelastning vara högst 90 % av projektets totala kostnad 
och högst 80 % ifråga om övriga stödberättigade åtgärder samt 
för att i avrinningsområden stärka åtgärdsarbetet. 

10.2 LOVA – projektets medfinansiering.  
Ange finansiär: (infoga fler rader vid 
behov) 

Ange LOVA-projektets medfinansiär(er). Observera att det endast 
avser övrig finansiering inom LOVA-projektet. Vem eller vilka 
finansierar resterande del av LOVA-projektet, d v s den delen av 
kostnaderna som finns utöver de högst 80-90 % LOVA-bidrag 
ansökan gäller? Ange namn på finansiär/finansiärer, belopp i 
kronor samt andelen i procent av den totala finansieringen för 
projektet. 

11. Andra stöd  

11.1 Har stöd sökts för den del av 
finansiering som söks här? 

Om stöd har sökts för den del av finansiering som söks här, ange 
vilket bidrag som sökts samt belopp. 

11.2 Har stöd beviljats för den del av 
finansiering som söks här? 

Om stöd har beviljats för den del av finansiering som söks här, 
ange vilket bidrag som beviljats samt belopp. 

12. Övrigt  

12.1 Övrigt av intresse för bedömning Fylls i vid behov.  
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Samhällsnytta 
Samhällsnytta definieras som ett ingripandes samlade positiva effekter för samhället i sin helhet eller för en 

bredare grupp i samhället utöver ingripandets målgrupp. Enbart positiva effekter ingår i definitionen.  

 

I kategorin Process och kunskapsrelaterad samhällsnytta samlas positiva effekter som följer från 

medverkandet i projekt samt från ökad kunskap om en viss havs- och vattenmiljöfråga. Den berör främst 

förändringar hos personer som på olika sätt kommit i kontakt med projektet och dess resultat.  

 

I kategorin Samhällsnytta som uppstår av projektets resultat innefattas samhällsnyttor som anses kunna 

följa från projektens olika direkta miljöeffekter. Förhållanden mellan dessa direkta effekter – oftast småskaliga 

och lokalt begränsade – och bredare samhällseffekter etableras med hjälp av begreppet ekosystemtjänster. 

Denna bedömning begränsas till de ekosystemtjänster som har en direkt positiv påverkan på samhället och 

dess nyttjande av marina miljöer. Dessa ingår i de kategorier för ekosystemtjänster som motsvarar 

”Producerande” och ”Kulturella tjänster”. 

 

Process- & kunskapsrelaterad samhällsnytta 

Kriterium  Exempel 

Kompetenshöjning hos 
projektdeltagarna  

Nya kunskaper och/eller färdigheter hos individer eller grupper som 
medverkat i projektet. 

Kompetenshöjning hos 
deltagande institutioner  

Nya verksamhetsområden hos institutioner aktiva i projektet. 

Förhöjd allmän medvetenhet om 
havs- och vattenmiljön  

Bredare och djupare kunskap om havs- och vattenmiljöfrågor bland 
allmänheten. 

Ökad allmän delaktighet i havs- 
och vattenmiljörelaterade frågor  

Allmänheten deltar mer aktivt i debatter, initiativ eller åtgärder som rör 
havs- och vattenmiljön. 

Annan typ av 
beteendeförändring vad gäller 
havs- och vattenmiljön  

Övrig förändring i beteende vad gäller användning eller skydd av havs- 
och vattenmiljön. 

13. Bilagor   

13.1 Bilaga – Projektbeskrivning En sådan bilaga kan bifogas. Redovisa projektets innehåll: 

utgångspunkter, genomförandeplan, resultat, miljöeffekter och 
metoder för att mäta dessa, samhällsnytta samt 
samarbetsparters. 

13.2 Bilaga – Plan för uppföljning och 
utvärdering 

En sådan bilaga kan bifogas. Redovisa plan för uppföljning och 

utvärdering samt för spridning av resultaten.  

13.3 Eventuella andra bilagor, tryckta 
rapporter och liknande material.  

Ange namn på övriga elektroniska bilagor. Ange namnen på 
samtliga tryckta rapporter och annat material som bifogas den 
version av ansökan som skickas per post.  

14. Upplysning   

 Upplysning  Detta är en upplysning om att inkomna handlingar till 
länsstyrelsen blir allmänna handlingar. Utgångspunkten är att 
allmänna handlingar är offentliga och kan lämnas ut om det inte 
finns hinder i offentlighets- och sekretesslagen.  

15. Underskrift  

 Underskrift Ansökan ska skrivas under av behörig person.  
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Ny eller förstärkt samverkan om 
havs- och vattenmiljö  

Nya samarbetsformer uppstår individer och institutioner emellan, och 
befintliga samarbeten förstärks eller utvidgas som följd av och utöver 
själva projektet. 

Inrättande av innovativa verktyg, 
produkter eller processer  

Projektet leder till innovation som används/kan användas i andra 
sammanhang än projektets. 

Nytt kunskapsunderlag för politik 
och förvaltning  

Projektets resultat används/kan användas till att informera politiska beslut 
eller till att effektivisera eller på annat sätt bistå offentlig förvaltning. 

Övriga nyttor för samhället  Andra omnämnda samhällseffekter som inte ingår i kriterierna ovan. 

 

Resultatrelaterad samhällsnytta 

Kriterium  Exempel 

Ökad livsmedelsförsörjning från 
akvatiska miljöer  

Vild såväl som odlad fisk, skaldjur och andra livsmedel skördas i större 
mängder från akvatiska miljöer. 

Ökad råvaruförsörjning från 
akvatiska miljöer  

Råvaror såsom sand, stenar, olja, alger, t.ex. till bränsle eller gödsel, eller 
vatten skördas i större mängder från akvatiska miljöer. 

Förhöjda rekreationsvärden  Förbättrade och utvidgade möjligheter till att bada, snorkla, campa, segla, 
fiska mm till följd av en renare havs- och vattenmiljö. 

Förhöjda estetiska värden  Att människor söker sig till akvatiska miljöer i större utsträckning för 
avkoppling, återhämtning eller liknande upplevelse. 

Förhöjda inspirationsvärden  Att havs- och vattenrelaterade motiv används i större utsträckning till olika 
konstformer eller reklam. 

Bevarande av naturarv  Att projektet bidrar till att förhöja akvatiska miljöer upplevda värde samt 
viljan att bevara det för såväl nuvarande som framtida generationer. 

Bevarande av miljöer för 
vetenskap och utbildning  

Att havs- och vattenmiljöer används i större utsträckning i vetenskapliga 
och utbildningsändamål. 

Arbetstillfällen och 
sysselsättning 

Att projektet skapar arbetstillfällen och/eller andra former av 
sysselsättning direkt genom t.ex. anställningar inom projektet. Det kan 
också handla om att åtgärder i projektet skapar detta indirekt genom t.ex. 
förutsättningar för ökad turism. 

Övriga nyttor för samhället  Andra omnämnda samhällseffekter som inte ingår i kategorierna ovan 
t.ex. förbättrad folkhälsa. 

 
 

StormTacs Åtgärdskategorier 
Översilningsyta Översilningsytor är anlagda eller befintliga vegetationsklädda ytor som främst utformas för 

att ta emot ett jämnt utspritt dagvattenflöde över ytans hela bredd istället för ett 
koncentrerat inflöde från en punkt. En del av vattnet rinner på ytan och en del infiltrerar 
genom marken.  

Våt damm Våta dagvattendammar avser dammar med en permanent vattenspegel. Dessa dammar 
anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. Reningsprocessen sker till stor 
del genom en sedimentation av partikulära föroreningar i dammarna, men om 
våtmarkszoner anläggs kan lösta fraktioner avskiljas effektivare. Dammar kan ge mervärden 
såsom en ökad biologisk mångfald, de kan bli viktiga rekreationsområden och vara estetiskt 
tilltalande. 
En viktig parameter då våta dammar designas är förhållandet mellan storleken på dammens 
yta och avrinningsområdets area. Högre förhållande ger bättre rening. Djupet på en damm 
föreslås ofta till 1-2 m. I fall de är för djupa så riskeras en botten med syrefattiga 
förhållanden. För att undvika kortslutningar och få en tillräcklig uppehållstid föreslås en 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=n7k_UIVDCnsBJPo--Dwjp8BE-MBwM-ejgorTZvmVaasYp4pSKovYoBB8s97rtQKmtMWgvsQXlFpmgKrPTlSG9eB8pU2pY8EtUCJOWXqc7r3NMzvBtAo2NOuKm4_DPIZfAw0hgi0pLDKtOD_FnbSt2gBShNKM2tFMAUDIj-cEa_REfyVxew2sWX1AyGrkMrLx7_hP76E79vGkRCZjDCs9JMCUm_cGg2qW0T7wLT3VcH4VwQSZUSF3_GM_njd964yeUd-WI11IKi8rb3WKYi9zAP3A-g6Hnb5VdPZyvA-WPwB4NX0MlaB2UmD59GFVB1IAf60J28IqYfBLF7_xc7iu5g
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långsmal utformning. 
Det är viktigt att dammen är designad på rätt sätt för att uppnå en effektiv avskiljning av 
föroreningar.  Reduktionsgraden för en åtgärd är starkt kopplat till inloppskoncentrationen. 
Högre inkommande koncentrationer medför en större reningsgrad jämfört med lägre 
inkommande koncentrationer. Drift och underhåll av dammen är viktigt för att bibehålla en 
effektiv avskiljning. 

Våtmark Konstruerade våtmarker anläggs för att fördröja och rena dagvatten. Avskiljning av 
föroreningar sker genom sedimentation och genom en kombination av fysikaliska, kemiska 
och biologiska processer såsom växtupptag, biologiskt upptag, nedbrytning av 
mikroorganismer, filtrering, avdunstning, utfällning och adsorption/absorption. Våtmarker 
har potential att reducera näringsämnen i dagvatten och kan därmed utgöra en viktig del i 
att minska näringsbelastningen på olika vattenrecipienter. Detta sker via direktupptag av 
växter och mikroorganismer, oorganiska näringsämnen som omvandlas till biomassa och 
mikrobiella processer som underlättar avskiljningen och omvandlingen av näringsämnen. 
Våtmarker kan anläggas i direkt anslutning till väg-och parkeringsytor men även som ett 
sista reningssteg i ett system som avvattnar ett större område. Ofta används våtmarker i 
kombination med dammar. Avskiljningsgraden påverkas av inkommande koncentrationer, 
våtmarkens volym, yta och förhållandet mellan storleken på våtmarkens area och 
avrinningsområdets reducerade area (area x avrinningskoefficient). Djupet på en våtmark 
föreslås i medeltal till ca 0,5 m och inkludera zoner med olika djup för att ge tillräcklig 
uppehållstid och förutsättningar för olika typer av växtlighet. En sedimenteringsdamm vid 
våtmarkens inflöde ökar avskiljningen. Våtmarker ger ett estetiskt mervärde och kan bli 
viktiga rekreationsområden men jämfört med de övriga anläggningstyperna kräver 
våtmarker förhållandevis stor yta, och de kan därför vara svåra att införa i redan bebyggda 
områden. 

Gräsdike Gräsdike är ett gräsbeklätt öppet dike med brantare släntlutning, t.ex. vägdiken. Ofta är 
huvudsyftet transport av dagvatten, men en viss rening och fördröjning av dagvatten kan 
ske trots den branta släntlutningen ock relativt hög vattenhastighet. Reningen kan ske 
genom sedimentering och fastläggning samt genom infiltration. 

Svackdike Svackdiken är grunda, breda kanaler med svagt sluttande sidor som är täckta med en tät 
gräsvegetation.  De fungerar som ett infiltrationsstråk med infiltration genom grönyta och 
ger både rening och fördröjning av dagvatten. Svackdiken kan anläggas utmed 
genomfartsvägar och bostadsgator med uppgiften att avvattna men kan, om de är rätt 
utförda, också fungera som mycket goda reningsanläggningar för förorenat dagvatten. När 
dagvattnet rinner i svackdikena reduceras hastigheten på grund av vegetationen och 
därmed avskiljs föroreningar genom sedimentering och fastläggning samt genom infiltration. 
Avrinningshastigheten minskar avsevärt jämfört med transport i ledningar, och 
flödestopparna nedströms minskar. Svackdiken kan vara en effektiv komponent av ett 
dagvattensystem där de ersätter dagvattenbrunnar och konventionella ledningar. 
Sidolutningen på svackdiket rekommenderas inte göras brantare än 1:3. Svackdikens 
längslutning rekommenderas liten för att minska vattenhastigheten,  så länge som 
dräneringen fungerar.  

Makadamdike Makadamdike, krossdike, öppet dike som är helt eller delvis fyllt med makadam. 
Makadamdiken kan fördröja och avleda dagvatten, och har potential att bidra med rening. 
De kan utformas på flera sätt och anläggs ofta i anslutning till gator och vägar. De kan 
kombineras med andra dagvattensystem. 

Underjordiskt Avsättningsmagasin med makadam, perkolationsmagasin. Magasinen används där det råder 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=Asj4ZssEnasDIYWjh0GMvyVvuiAK9Xhdo5f-vbwzkQiBZa57ehQtao3jUqNRXWd6XciheeiQjooM76XmuO4-7w7f_IXPQPi9MLDURrE_pTotjEoy7vPoI7wisluPLQYTCpZHYQ4V7SplKg0s2X38qER7h7HwT4ndHU00VRnRGffm-w50aEyCVXJ3E7nN6cuKL4w0FzYgb3atGLgzj2N9Yw5igldvADYdomTuM4AEmpmYYFMxFyilH0ZV645E5b8H3y0h9K-j8ngeUpm5TiL4xhrud86VUtetRmGl0VImn77fyHdoO0srhOiJQWO0x_bjJP_KID9ry6YoeEAhheJ1iQ
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
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makadammagasin brist på utrymme, exempelvis i tätbebyggda områden. I dessa bygger reningsfunktionen 
främst på sedimentation av suspenderat material och partikelbundna föroreningar. Om 
magasinen anläggs med öppen botten kan flödet perkolera vidare ner mot grundvattnet, 
vilket kännetecknar ett s.k. perkolationsmagasin. Reningen i perkolationsmagasinen sker då 
genom att vattnet rör sig vidare genom markprofilen under magasinet. Makadammagasin 
kan både användas i gatumiljöer och på bostadsgårdar, förutsatt att markförhållandena är 
lämpliga. 

Biofilter Biofilter är nedsänkta växtbäddar, regnbäddar eller växtbevuxna infiltrationsbäddar där 
vattnet infiltrerar och renas av växter och filtermaterial genom en kombination av mekanisk, 
kemisk och biologiskt avskiljning. Olika typer av filtermaterial som kan användas är 
sandinblandad jord, sand, restprodukter som slaggprodukter, mineraliska material 
(kalciumsilikat, zeolite), järnoxidsand, biokol, organiska material som barkprodukter, etc. De 
har god förmåga att rena dagvattnet och vid rätt utformning även att fördröja stora flöden. 
Genom att låta dagvattnet filtreras uppnås en avskiljning av partikulära och lösta 
föroreningar innan dagvattnet transporteras vidare. Dessutom är det en estetiskt tilltalande 
och naturnära teknik som mycket väl kan integreras i både nya och befintliga stadsmiljöer. 
Stadsklimatet förbättras genom avdunstning av vatten och växternas upptag av 
luftföroreningar. Anläggningarna kräver ganska lite plats om de tillförs dagvatten från små 
ytor, t.ex. väg- och parkeringsytor, och kan därför även införas i relativt tätbebyggda 
befintliga områden. Referenser: Blecken, G. (2010). Biofiltration Technologies for 
Stormwater Quality Treatment.  Doktorsavhandling, Avdelningen för Arkitektur och 
infrastruktur, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige, ISBN 978-91-7439-132-9. 

Brunnsfilter Reaktiva filtermaterial som placeras i filterhållare (oftast kassetter eller säckar) och som 
installeras direkt i dagvattenbrunnar. Det finns ett stort antal olika tekniska lösningar i olika 
utföranden och filtermaterial.  

Filtermagasin Mindre underjordiskt avsättningsmagasin med filter, betongmagasin med filterinsats, 
teknisk filteranläggning. Filtermagasin är ett effektivt filtersystem i en betongkammare som 
tar relativt liten plats i anspråk och som fungerar väl för rening av dagvatten. Anläggningen 
har kapacitet att klara stora flöden tack vare sin konstruktion där större flöden passerar 
ovanför sedimentationsdelen. Antingen kan allt dagvatten ledas in i magasinet varmed 
bräddning (bypass) sker inne i magasinet, alternativt kan bypass ske före magasinet.  Det 
efterföljande filtret kan anpassas för olika effektiv avskiljning av olika ämnen, genom att 
välja olika material. Flödet genom filtret får inte vara för stort.  

Avsättningsmagasi
n 

Större underjordiskt avsättningsmagasin utan filter, avsättningsmagasin utan makadam. De 
kan användas för att fördröja och rena dagvatten. Magasinet har en tät botten. 
Reningseffekten uppstår främst genom att suspenderat material och partikelbundna 
föroreningar sedimenterar i magasinet. Dagvattenlösningen är lämplig i områden där det är 
brist på utrymme och det av olika skäl inte är lämpligt att låta vattnet filtrera (perkolera) 
vidare genom jordlagren till grundvattnet. 

Skelettjord Skelettjord är makadam (eller skärv) som blandas med jord eller exempelvis biokol. Det 
används i växtbäddar för träd i hårdgjord miljö. Det ger utrymme för trädrötter och är 
bärande för ovanliggande trafikyta. Det är viktigt att jorden kan syresättas samt att det finns 
åtkomst till vatten, t.ex. att dagvattenintag sker via luftbrunnar i luftigt bärlager. Det ger 
rening och viss fördröjning, även om jord blandat med makadam ger en relativt liten 
porvolym för fördröjning, men i makadamlager ovanför erhålls större porvolym.  

Oljeavskiljare Oljeavskiljare är utformade för att avskilja högre koncentrationer av flytande 
oljeföroreningar. Reningseffekten för låga halter av oljeföroreningar och för andra 
föroreningar är begränsad. Oljeavskiljare lämpar sig därför framförallt som ett komplement 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=QAIqpmh3xYVmVXEa6aJahoeE8fG0TONzKbUQ_w5sf_nLuZ8lY2P4KjW-ojg22Hdt2V5-8qumJnp7wnOvQ5d316D47LxECQpJ7Bla-6k7SqIk_HtJKlAyFqwMo46kJxJIDraP-2zVJt_gqsR4CKKszz45I-mapt4MIUJziQHgGBFm2RPx0DHnfyV7R6Neq0nMwafTRXzwQIBSgKqsJvmHAJp0ouvC4qvNzmy_fXPnupJoZykHILPH7L3sPj6vVP4us8o9sH40Sny5IVjorwj8KlxcjHOnE52tZSrzfvGejWey_q3hxj1dNYvairY__vW-wEwRs3gPu1vaIN6Gw1o-fA
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1go51E-000JpF-5k&i=57e1b682&c=CI5FZNaeFI5NXaSY8nawHZFUPSuI3KCwxB5G7bWZIzQMrGNKjYOdvKKoyp1OxSy5OKYiwS8IXp_VoPGQVZs18MzZi7J66IdZ-uEFAzg2NA1dQArxcjUxJzVbe7Pzm5s3zjhRRl3KufNRbGFqW9dXMcxPNtVLXNFScVXifx7fwxyYm0t_NH9BPTY15s_ieShkwHwPdFLEGMCJxY0Ue76GvsayN_R1AO7nFPS1IZjx1g99w_n3t6vTmXywBMSNqreS5tFYFhGROlAQj_mmfGuuc24NM0boPgOFMD_FhliWNOuC7_Fww4OgZQCGx9GuIWBFmvVTPg99ErkfJbBvMc35kw
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till dagvattenanläggningar för fördröjning och rening då det finns behov av skydd mot 
tillfälliga, lite större, utsläpp av olja (www.stockholmvattenochavfall.se).  

Torr damm Torra dammar är nedsänkta gröna ytor som kan tillåtas svämmas över vid höga 
dagvattenflöden. De utformas med bottenutlopp som kan strypas, vilket innebär att flödet 
nedströms regleras. Vid hög avrinning av vatten bildas en tillfällig vattenspegel som sedan 
försvinner successivt då tillrinningen avtar. Torra dammar har en viss reningseffekt på 
dagvattnet. Infiltration sker i botten på den torra dammen.  

Skärmbassäng Skärmar anlagda i damm, våtmark, vattendrag, sjö eller havsvik som är fästa i sedimenten. 
Rening sker via sedimentation. Ingen fördröjning av större flöden åstadkoms.  

 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/
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