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IBZ är en ny typ av skyddszon utmed vattendrag. 
Den kallas för Integrated Buffer Zone då den helt är 
sammankopplad med åkern genom att ge ett skydd 
mot avrinning från både ovan mark och i djupet. 
 

IBZ är ett av de viktigaste verktygen för att nå målet 
att sänka fosforhalterna i Trönningeån inom ramen 
av LIFE-projektet LIFE-GoodStream. Det är här det 
nya verktyget utprovas i stor skala tillsammans med 
andra typer av våtmarksanläggningar. 
 

I början av 2017 fanns 4 vetenskapliga testanläggningar 
i Sverige och Danmark samt demonstrations-
anläggningar i Sverige och på Åland. Upp till 90 % av 
fosforn och 50% av kvävet kan i en IBZ tas bort. 
 

IBZ kan anläggas även på åkrar med väldigt lite lutning 
ner mot ett vattendrag. Täckdikesvatten samlas i ett 
stängt öppet uppsamlingsdike, där även jord som 
eroderats från åkerns yta kan fångas. Invid anläggs en 
plan och invallad översilningsbank. När området 
översilas börjar vattnet att infiltrera genom 
markprofilen. 
 
 
En effektiv infiltration förutsätter att det finns träd på 
översilningsbanken, så att vattnet kan söka sig neråt 
utmed stammarna och rotsystemen. En del av näringen 
läggs fast i jorden och en annan del tas upp av träden, 
som kan skördas när de blivit stora.  
 
När anslutande mark behöver brukas, kan vattennivån 
tillfälligt sänkas via en nivåbrunn. När diket töms helt 
kan det ansamlade näringsrika sedimentet grävas ut 
och återföras till åkern.  

 

 

Fig 1. Det finns alltid en 
nivåreglerande brunn, 
med möjlighet att tömma 
uppsamlingsdiket, reglera 
vattnet upp till 
översilningsnivån och leda 
bort överskottsvatten som 
inte kan infiltreras. 

 

 

 
 

 

 
 

Fig 2. Sektion genom en 10 m bred IBZ anläggning invid ett vattendrag. 
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Fig 3. ”Classical” IBZ. Minst 10 m brett med 4 m bred körbar översilningsbank. Inkommande täckdiken mynnar 
var för sig i uppsamlingskanalen. Normalt ligger de tidvis under vatten efter längre regnperioder. 
 

 

  
Fig 4. ”Meander” IBZ. Täckdikesvattnet samman-
kopplas och leds fram till en meanderslinga eller 
en till formen oregelbunden översilningsbank. 

 

Fig 5. ”Narrow” IBZ. Den 4 m breda översilningsbanken 
placeras nedströms uppsamlingsdiket. Därigenom kan 
anläggningens bredd reduceras till 5 m.  
 

 
 

 
 
 

 

Fig 6. ”Ditch mouth”-IBZ. Öppna diken som 
mynnar i sjöar eller dammar utmed sanka 
strandpartier kan fördelas i kanaler och infiltreras 
inom den sanka strandzonen. 

 


