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Sammanfattning
Hälften av världens befolkning lever i städer. Den pågående urbaniseringen har lett
till betydande hydrologiska förändringar och hanteringen av större mängder
dagvatten ställer högre krav på dagvattenrening. Under de senaste decennierna har
oron för utsläpp av orenat dagvatten i vattendrag, recipienten, ökat. Samtidigt har
föroreningar i dagvattnet uppmärksammats som ett betydande miljöproblem, med
utsläpp av bl.a. tungmetaller, näringsämnen och organiska föroreningar.
Målet med examensarbetet är att visa om det behövs rening i fyra utvalda områden
(Rottne, Braås samt två områden på Teleborg) i Växjö för att följa utsatta ”förslag till
riktvärden” för utsläpp av dagvatten direkt i recipient. Detta gjordes med hjälp av två
olika metoder: StormTac-programmet och SorbiCell-provtagning. StormTac är ett
program som använder sig av standardvärden för att identifiera och räkna ut
mängden föroreningar. Provtagningen med passiva provtagare, SorbiCell, mäter
faktiska värden i dagvatten.
Tidigare forskning har framförallt visat att dagvatten avrinnande från vägar och
industriområden brukar innehålla högre halter av flera föroreningar. För att rena
dagvattnet finns det många olika tekniker: dammar, våtmarker, biofilter etc. Rätt
teknik för det aktuella området beror bl.a. på recipientens status och förväntade
föroreningars halter.
Från StormTac visade resultatet att polyaromatiska kolväten (PAH) översteg
riktvärdet för båda områdena på Teleborg, medan fosfor (P), bly (Pb), koppar (Cu),
zink (Zn), kadmium (Cd), suspenderad substans (SS), oljeindex och PAH gjorde det
för Rottne och Braås. Detta på grund av att Rottne och Braås hade t.ex. vägar och
industrier med höga koncentrationer av flera föroreningar. För att klara riktvärdena
för utsläpp av dagvatten direkt i recipient rekommenderades att dagvattendammar
installerades.
Resultatet från provtagningen gick inte att få som en koncentration eftersom
SorbiCellen tidvis legat över vattenytan i luft. Dessutom låg halterna under
detektionsgränsen vilket indikerar att föroreningshalterna i vattnet var så låga att den
analysmetod som användes inte klarade av att mäta halten.
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att de använda metoderna
behöver utvecklas för att på ett bättre sätt kunna övervaka föroreningarna i
dagvattnet, samt att rening behövs för de undersökta områdena i Rottne och Braås.
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Abstract
Urbaniseringen har lett till betydande hydrologiska förändringar, bl.a. mer dagvatten
som innehåller många föroreningar. Hantering av större mängder dagvatten ställer
högre krav på dagvattenrening.
Målet med examensarbetet var att undersöka om fyra utvalda områden följer utsatta
”förslag till riktvärden” för Växjö kommun, för utsläpp av dagvatten direkt till
recipient. Två metoder användes för att ta fram föroreningsinnehållet: StormTacprorgammet samt passiv provtagning med Sorbicell.
Resultatet visade att Rottne och Braås behövde föregående rening för att klara
riktvärdena.
Nyckelord: Dagvatten, Passiv provtagning, SorbiCell, StormTac, Obehandlat
dagvatten
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Abstract
Urbanization has led to significant hydrological changes, including more stormwater
that contains many pollutants. Handling of larger amounts of water sets higher
demands on stormwater treatment.
The aim of the degree project was to investigate whether there is need for
purification in four selected areas, to follow "proposed guideline values" for the
municipality of Växjö, for the discharge of stormwater directly to the recipient. Two
methods were used to identify the pollutant content, the StormTac program and
passive sampling with Sorbicell.
The result showed that Rottne and Braås needed a prior purification to meet the
target values.
Key words: Stormwater, Passive sampling, SorbiCell, StormTac, Untreated
stormwater
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1 Introduktion
Hälften av världens befolkning lever i städer (Revi et al. 2014).
Urbaniseringen har lett till betydande förändringar i den hydrologiska cykeln
jämfört med tidigare naturliga dagvattenavrinningsområden. Detta har
skapat problem över hela världen. Urbanisering resulterar i en ökad mängd
dagvatten och därmed spolas fler föroreningar med i avrinningsförloppet
(Blecken 2010). Oron för utsläpp av orenat dagvatten i recipienter har ökat
de senaste decennierna.
Dagvatten är regn- eller smältvatten, tillfälligt avrinnande på tak,
parkeringar, gårdar, gator, och räknas ur ett föroreningsperspektiv vara en
diffus föroreningskälla (Pirzadeh, Nihlen & Kylmä 2015). Dagvattnet samlar
på sig föroreningar som har hamnat på ytan sedan senaste regntillfället
(Malmqvist 2000).
Dagvatten avrinnande från stadsområden innehåller en mängd olika
föroreningar, ofta kopplade till den specifika markanvändningen för området
(Lucke, Drapper & Hornbuckle 2018). Utsläpp av tungmetaller i trafiken,
läckage från byggnadsmaterial, polyaromatiska kolväten, salter/klorider och
olika näringsämnen skapar problem för vattendragen. I urbaniserade
områden utgör vägarna en stor del av avrinningsområdet och då även en stor
del av den totala avrinningsvolymen (Davis & Birch 2010). Vilket bidrar till
en större del tungmetaller i vattendragen.
Stora avrinningsvolymer, höga flöden och tillförsel av diverse föroreningar
gör att dagvatten är en bidragande orsak till ekologiska försämringar av
urbana vattendrag (Blecken 2010). Tidigare låg fokus enbart på hur
dagvattnet ska ledas bort, utan hänsyn till stora flöden eller befintlig
vattenkvalitet. På 1970-talet började arbetet fokusera på att uppnå en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering genom att redan vid planering av ett
område ta fram förslag på hållbara lösningar för utformning av
dagvattenhantering.
Intresset för hanteringen av dagvatten ökar (Malmqvist 2000). I flera städer
byggs fullskaliga anläggningar för behandling av dagvatten, såsom
dagvattendammar, våtmarker och öppna diken.
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Under de senaste 50 åren har flera olika lösningar för dagvattenhantering
tillämpats, t.ex. kombinerade ledningssystem och duplikatsystem, lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) och tillverkningen av öppna
dagvattensystem (Viklander & Bäckström 2008). Kunskapen ökar och
därigenom ändras synsättet.
Hur dagvattnet påverkar recipienten beror på egenskaper hos dagvattnet,
såsom mängd föroreningar, pH-värde, flöde, volym och temperatur. Det
spelar också roll vilka förhållanden som råder hos recipienten (Viklander &
Bäckström 2008). Dessutom kan sediment ackumuleras på botten av
recipienten, vilket förändrar vattnets status och därigenom livsmiljön för
djur och växter (Masterson & Bannerman 1994). Ur ett långsiktigt
perspektiv kan detta leda till markant förhöjda metallkoncentrationer i
bottensedimentet hos recipienten (Blecken 2010).
Flera tidigare studier har visat att dagvattenrelaterade föroreningar har lett
till skadlig inverkan på ekosystemet hos de berörda vattenmiljöerna (Davis
& Birch 2010). I Växjö pågår arbete med att förbättra kvaliten på sjöarna
och uppnå en hållbar dagvattenhantering

1.2 Syfte och Mål
Syftet är att kommunen skall kunna ge rekommendationer om dagvattnet
klarar sig utan bearbetning.
Målet är att visa om det behövs rening i några utvalda områden för att följa
de riktvärden som gäller för utsläpp av dagvatten i Växjö kommun. Om
riktvärdena ej följs skall rekommendationer om hur de skall uppnås ges för
de utvalda områdena.

1.3 Avgränsningar
Undersökningen ska genomföras på fyra områden i dagvattenbrunnar utan
föregående rening och provtagningen sker under tre veckor mellan augusti
2017 till september 2017. Platsen för undersökningen är Växjö kommun.
Fokus kommer att ligga på föroreningar i dagvatten. Detta eftersom utsläpp
av orenat dagvatten är ett betydande miljöproblem.
Valda ämnen för provtagning: fosfor (P), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn),
kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), PAH, PCB,
suspenderad substans (SS), oljeindex och pH-värde.
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2 Teoretiska utgångspunkter
2.1 Klimatförändringar - påverkan på dagvatten
Risken för klimatförändringar ökar, såsom stigande havsnivåer, extrem
nederbörd och stormar (Revi et al. 2014). Detta kan få negativa effekter på
människans tillgångar och hälsa samt naturens naturliga ekosystem.
Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har ökat och enligt den
senaste forskningen från the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) är detta orsaken till klimatförändringarna (Mellquist 2015). Mer
intensiva regntillfällen orsakas av ökad mängd vattenånga i atmosfären.
Detta medför allvarliga problem i urbana områden med stor andel
ogenomträngliga ytor, då nuvarande system för dagvattenhantering inte
klarar av att möta extrema händelser (Haghighatafshar et al. 2014). Bara
under 2013 uppkom kostnader på 700 milj. svenska kronor p.g.a.
översvämningar och allvarliga skador på infrastrukturen, orsakade av häftiga
stormar. Från Tabell 1 går det att utläsa årtal och kostnad för sju stycken
stormar i Skandinavien från 1999 till 2013.
Tabell 1: Stormar och dess skador (Haghighatafshar et al. 2014).

Storm

Årtal

Registrerad
skada (antal)

Kostnad
(miljoner
SEK)

Anatol

1999

22 365

970

Gudrun

2005

90 220

3965

Per

2007

16 334

551

Simone

2013

13 196

428

Hilde

2013

1 794

59

Sven

2013

8 314

264

Ivar

2013

5 114

186

Även om det inte är möjligt att göra definitiva prognoser över hur klimatet
kommer att ändras i framtiden, p.g.a. klimatvariationer och att framtida
scenarier påverkar, väntas mer intensiv nederbörd och häftiga stormar i
Skandinavien (Collins et al. 2013).
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De pågående klimatförändringarna sker betydligt snabbare än tidigare och
det ställer högre krav på dagvattenrening och hantering av större mängder
dagvatten, med mycket större variationer i flöde och avrinning (Östlund &
Lagerblad 2011).

2.1.1 Vattenomsättning
Naturen är ett kretslopp. Vattenomsättningen är i balans när naturliga markoch vegetationsområden tar hand om och utnyttjar regnvatten genom
infiltrering och där överskottet bildar grundvatten. När de naturliga
markområdena istället blir hårda vattentäta ytor såsom hus, gator och
parkeringar förändras vattenomsättningen då avrinning från ytor sker
snabbare (Holmstrand & Lind 1991). Mindre avdunstning, mer förorenat
dagvatten och lägre grundvattennivåer p.g.a. mindre infiltration blir följden.

2.1.2 Hårdgjorda ytor
Hårdgjorda ytor gör det enklare att leva i stadsmiljöer och arbete i
industriområden, det förenklar bl.a. transport och framkomlighet (Elmefors
2014). Vägar är en viktig del av infrastrukturen, med transport- och
kommunikationsförbindelser i stads- och landsbygdsområden. Men på grund
av hårdgjorda ytor samlas dagvattnet i stora mängder och blir också en källa
för flera föroreningar, suspenderade fasta ämnen, metaller och organiska
föroreningar för att nämna några (Hallberg 2007).

2.2 Dagvattenhantering genom tiderna
Dagvattenhantering och stadsbyggande hänger samman. Utformningen av
städer har genom alla tider påverkats av ytligt avrinnande regnvatten. Så
tidigt som 6000 år sedan fanns det flera exempel på vattensystem, dammar
och kanaler i Egypten, Indien, Kina, Persien och från framförallt romarriket
(Jansson, Malbert & Lind 1992). I romarriket fanns det även imponerande
akveduktystem med tillgång till flödande vatten.
I Sverige sågs vatten förr bara som en konsumtionsvara, utan någon tanke på
miljökonsekvenserna då vi släppte ut partiklar av olika slag i vattnet flesta
(Jansson, Malbert & Lind 1992). Det var inte förrän det förorenade vattnet
hotade välfärden som det i slutet av 1800-talet kom åtgärder med utökade
krav på den sanitära standarden.
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I det flesta fall går dagvatten orenat ut till recipienten, där mängden
dagvatten beror på nederbördsmängd samt avrinningsytans storlek och
beskaffenhet. På grund av urbaniseringen ökade ytavrinningen i takt med att
andelen hårdgjorda ytor ökade (Lidström 2013). Detta förändrade de
naturliga förhållandena och gav upphov till de första planerade
avloppssystemet.
För att undvika översvämningar i samhällen grävdes diken. Därefter anlades
även nedgrävda ledningar, där vattnet leddes ut till närmaste vattendrag
(Lidström 2013). Utbyggnaden av dricksvattenledningar i slutet av 1800talet skapade ett behov av att transportera bort avloppsvattnet från hushållen
och industrierna, därav byggdes avloppsledningar.
För att undvika att dagvattnet rann öppet började vattnet ledas ner i de
befintliga spillvattenledningarna (Lidström 2013), vilket skapade ett
kombinerat ledningsnät, med både dagvatten och spillvatten (Viklander &
Bäckström 2008). Det kombinerade ledningssystemet ansågs vara den
billigaste lösningen för avledning av dag- och spillvatten (Åberg 2007).
Avloppsvattnet rann orenat till recipienten, vilket ledde till en negativ
påverkan på vattenkvalitén. Följderna med stora miljöskador på recipienter
och sänkta grundvattennivåer gjorde att behovet av att rena avloppsvattnet
ökade (Andersson 2005), och under 1950-talet påbörjades arbetet att bygga
reningsverk i Sverige.
De kombinerade ledningarna skapade fortsatt problem, på grund av kraftigt
varierande flöden (Lidström 2013). Vid intensiva regn blev det
översvämningar och möjligheten att rena de stora flödena blev ett problem
på reningsverken. Även den omvända situationen, då nederbörden var liten,
skapade problem då flödet var för litet för att transportera de fasta
föroreningar från spillvattnet. Lösningen blev ett duplikatsystem med
separerade ledningar för spill- och dagvattnet. Dagvattnet kunde nu ledas
direkt till recipienten utan att belasta avloppsreningsverken.

2.2.1 Öppna dagvattenlösningar
Enligt Lidström (2013) är öppna dagvattenlösningar ett samlingsnamn på
olika anläggningar för omhändertagande, fördröjning och magasinering av
dagvatten i helt eller delvis öppna system. Syftet är att efterlikna naturens
egen process med infiltration, ytavrinning, trög avledning i öppna system
samt fördröjning i dammar och våtmarker. Under avrinningsförloppet är
dagvattnet, till skillnad från slutna system, synligt.
Dagvattenhanteringen i Skandinavien domineras fortfarande av det
traditionella rörsystemet. Tron att utspädning var lösningen på föroreningar
och därmed snabb transport från källan till platser utanför staden, tros vara
orsaken.
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Öppna dagvattenlösningar, att så långt som möjligt efterlikna naturen, är
enligt Haghighatafshar et al. (2014) den bästa lösningen för
dagvattenhantering. LOD, fördröjning nära källan, trög avledning och
samlad fördröjning, ger kvalitativ och kvantitativ kontroll av
dagvattenflöderna. Det bidrar också till stadsmiljön och den biologiska
mångfalden.
För att uppnå maximal effekt med att minska och fördröja
dagvattenmängderna bör flera olika anläggningar, på flera ställen i
avrinningsområdet, installeras (Lidström 2013). Detta för att så tidigt som
möjligt återföra nedebördsvattnet till det naturliga kretsloppet.
2.2.1.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
Att byta takpannor av betong mot ett ett 3-4 cm vegetationstäcke av
serumarter och mossor, ett grönt tak, är ett exempel på en LOD-anläggning
(Braskerud 2014 ). Infiltration på gräsytor genom att leda vattnet från huset
till genomsläppliga beläggningar och dammar är andra exempel på
anläggningar som kan placeras på privat mark.
2.2.1.2 Fördröjning nära källan
Från att vara en privat angelägenhet, med LOD, sker också en fördröjning
nära källan på allmän platsmark, en allmän/kommunal angelägenhet, tidigt i
avrinningssystemet (Lidström 2013). Detta kan ske genom en yta där
dagvattnet kan infiltreras i marken och slutligen nå grundvattnet. Om ytan är
växtbeklädd ökar infiltrationskapaciteten eftersom växterna tar upp en del av
nederbördsvattnet. Överskrids ytans kapacitet måste överskottsvattnet kunna
transporteras bort under kontrollerade former, så att inte grannfastigheter
påverkas (Lidström 2013).
Infiltration på gräsytor, genomsläppliga beläggningsytor och stenfyllningar
är exempel på fördröjning nära källan. Infiltration på gräsmattor är en
beprövad metod för att infiltrera, där vattnet leds via s.k. stuprörskastare till
gräsytan. Upptaget av vattnet sker i vegetationszonen och kan därmed
infiltrera vattnet även om underliggande marklagren är ogenomträngliga.
Gräsytan bör vara 1-2 gånger större än den avvattnade ytan, allt för att
undvika att vattnet leds från hårda ytor direkt till kommunens ledningar
(Lidström 2013).
Anledningen till varför dagvatten ska fördröjas är att det finns flera
gynnsamma effekter av fördröjning av dagvatten, t.ex. att marken och
växterna får mer tid att tillgodogöra sig vattnet och då minskar bl.a. trycket
på ledningsnätet (Holmstrand & Lind 1991) som kan dimensioneras för ett
mindre flöde. Även nedbrytning av föroreningar sker genom infiltration i
marklagren (Svensson et al. 2002). Fördröjningen gör det också möjligt att
vattnet avleds på ett naturligt sätt, i marken eller via diken och vattendrag.
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2.2.1.3 Trög avledning
Via diken och bäckar, utformade för att minska hastigheten på avrinnande
vatten, sker långsam vidare transport av dagvattnet i öppna system, istället
för traditionellt slutna rörsystem. En metod för synlig transport av dagvatten
är svackdiken (Blecken 2016).
Vid planeringen av ett nytt område undersöks möjligheten till hur trög
avledning kan ske. Äldre diken återskapas och naturliga vattendrag används
för att leda bort vattnet under kontrollerade former. En komplettering till
diket kan vara att om diket svämmar över vid stora vattenmängder, att
vattnet då leds till en gräsyta för infiltration eller upptagning (Lidström
2013).
2.2.1.4

Rening av dagvatten

I slutet av avrinningssystemet samlas vattnet i stora anläggningar i form
dagvattendammar och våtmarker (Lidström 2013). Där sker fördröjning av
stora vattenflöden och avskiljning av föroreningar. Dessa anläggningar
kräver skötsel och underhåll för att kunna behålla sin funktion och fortsätta
vara ett attraktivt inslag i staden. Fördelen är att det syns tydligt i öppna
system när reningsåtgärder måste sättas in.

2.3 Föroreningar
Definitionen av en förorening är ett ämne som på något sätt är skadligt för
levande organismer (Holmstrand & Lind 1991). Kunskap om föroreningar,
de risker och problem de kan medföra, krävs för att uppnå en hållbar
dagvattenhantering (Alm, Banach & Larm 2010). För t.ex. exponerade
människor, växter och djur kan föreningar vara ett problem. Dessutom kan
samtliga kemikalier, i tillräckligt hög koncentration, leda till negativa
effekter i vattenmiljöer.
Dagvattnet utgör ett transportmedium för föroreningarna. Vilken typ av
förorening beror på markanvändningen, regionala egenskaper hos
nederbörden, den huvudsakliga föroreningskällan och på avrinningsytan
(Alm, Banach & Larm 2010; Marques 2007). Dagvatten från stadsområden
innehåller en mängd olika föroreningar, ofta kopplade till den specifika
markanvändningen för området (Lucke, Drapper & Hornbuckle 2018).
Framförallt dagvatten avrinnande från motorvägar och industriområden
brukar innehålla högre halter av flera föroreningar jämfört med andra
områden, t.ex. mindre trafikerade vägar och bostadsområden (Alm, Banach
& Larm 2010). Vägarna utgör en stor del av urbaniserade områden, vilket
bidrar till en högre koncentration av tungmetaller (Davis & Birch 2010).
Beroende på vilken typ av föroreningar det är påverkas sedan recipienten,
människor, djur och växter på olika sätt, se Tabell 2.
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Tabell 2: Föroreningar – källor och inverkan på recipient (Arwidsson 2011; Lidström 2013;
Stockholms läns landsting 2009; Stockholms stad 2005; Zoppou 1999).

Föroreningar Huvudsakliga föroreningskällor

Inverkan

Näringsämnen
(Fosfor (P),
Kväve (N))

Bräddat avloppsvatten, djurspillning Övergödning
och gödsel, atmosfäriskt nedfall,
(eutrofiering) i
trafik, förtätad bebyggelse.
recipient vilket
leder till
algblomning.

Bly (Pb)

Industriavfall, trafik,
kulturbyggnader med blytak.

Mycket giftigt för
människor och
djur.

Koppar (Cu)

Byggnader (framförallt från taken),
bilar, stålproduktion. osv.

Särkilt giftigt för
vattenlevande djur
och växter.

Zink (Zn)

Byggnader (tak, räcken, stolpar),
trafiken.

Kan vara giftig för
vattenlevande djur
och växter.

Kadmium
(Cd)

Produktion i industrin, trafik, högre
grad urbanisering, som en
förorening i zink.

Kan leda till
kroniska njur- och
lever-sjukdomar.

Krom (Cr)

Trafiken, byggnader,
avfallsförbränning.

Njur-, lung- och
leverskador.

Nickel (Ni)

Industriavfall (stålindustrin),
nötning av material

Giftigt i högre
koncentrationer,
vanligtvis inte för
människor.

Klicksilver
(Hg)

Kolförbränning, smältverk,
krematorier, soptippar, avloppslam,
varor som innehåller kvicksilver,
atmosfäriskt deposition.

Kan inte brytas
ner utan lagras i
mark, vatten och i
levande
organismer.

Suspenderad
substans (SS)
- partiklar

Jorderosion, nötning, fossila
bränslen.

Negativ påverkan
på fotosyntesen.

Olja

Läckage från bilar och tankar,
trafiken (t.ex. vid olyckor).

Skadligt för
människor och
djur, giftigt för
växter.
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2.3.1 Organiska miljögifter
2.3.1.1 Polyaromatiska kolväten (PAH)
Polyaromatiska kolväten (PAH) är den största gruppen av cancerogena
ämnen och utgörs av flera hundra kemiska ämnen (Naturvårdsverket 2010).
PAH uppkommer vid förbränning av kol eller kolväten, t.ex. olika oljor som
en biprodukt, eftersom det inte finns tillräckligt med syre för en fullständig
förbränning till koldioxid.
PAH-föreningar är svårnedbrytbara och kan spridas långt i miljön innan
nedbrytning sker. Inverkan på recipient blir främst ekosystemet nära
utsläppskällan då PAH-föreningen anrikas i näringskedjan hos bland annat
ryggradslösa organismer (Naturvårdsverket 2010).
2.3.1.2 Polyklorerade bifenoler (PCB)
Polyklorerade bifenoler (PCB) är ett samlingsnamn för drygt 200 olika
giftiga och svårnedbrytbara ämnen (Linderholm 2017). Under 1930-talet
började ämnena användas i industrier, t.ex. i byggnader som fog- och
golvmassa och i isolerrutor. PCB lagras i vävnaden hos levande varelser och
framförallt djur, som befinner sig högst upp i näringskedjan, uppmäter höga
halter. Därför är sälar, fåglar och större fiskar särkilt utsatta, eftersom de
livnär sig på mindre fiskar. Även om PCB förbjöds 1978 finns ämnet
fortfarande kvar i naturen och byggnader byggda mellan 1956-1972.

2.3.2

Riktvärden

Ett förslag till riktvärden för utsläpp av dagvatten i Växjö kommun har tagits
fram, med utgångspunkt från riktvärdesgruppens ”förslag till riktvärden för
dagvattenutsläpp” (Stockholms läns landsting 2009) men där även pH har
lagt in som en parameter. Motiven med riktvärdeslistan är att skydda miljön,
verka för en god vattenstatus och människors hälsa. För att godkänna
utsläpp av obehandlat dagvatten måste uppsatta riktvärden för utsläpp av
föroreningar följas.
Utgångspunkten för riktvärdena är att skogsmark, ängsmark, normala
villaområden och andra områden med mindre förorenad markanvändning
inte ska behöva renas. Vatten som utgör en risk för olägenheter hos
recipient, med innehåll av ev. höga halter föroreningar, måste renas innan
utsläpp.
Riktvärdena används som underlag för att utreda åtgärdsbehovet. Ligger
värdet över det rekommenderade värdet indikerar det att dagvattnet behöver
någon form av rening (Pirzadeh, Nihlen & Kylmä 2015). Det finns inga
nationella riktvärden vid utsläpp av dagvattnet i recipient (Göteborgs stad
miljöförvaltningen 2013).
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Förslaget till riktvärden för utsläpp av dagvatten i Växjö kommun redovisas
i Tabell 3 och avser utsläpp direkt till recipient, i enheten µg/l. Överskrids
riktvärdet för ett ämne, vars riktvärde är osäkert, bör inte det ensamt utgöra
underlag för eventuella åtgärder.
Tabell 3: Växjö kommuns riktvärden för föroreningar i dagvatten (Stockholms läns landsting 2009).

Ämne

Riktvärden vid
utsläpp till
recipient (µg/l)

Kommentar från ”förslag till
riktvärden för
dagvattenutsläpp”

Fosfor (P)

160

Bly (Pb)

8

Koppar (Cu)

18

Zink (Zn)

75

Kadmium (Cd)

0,4

Krom (Cr)

10

Nickel (Ni)

15

Eftersom halten kan variera
mycket i ytvattenrecipienter,
är riktvärdet osäkert.

Kvicksilver
(Hg)

0,03

Från undersökningar har
resultatet visat stora variationer.
Därmed ett osäkert riktvärde.

Suspenderad
substans (SS)

40000

Oljeindex

400

Viss osäkerhet i riktvärdet.

Benso(a)pyren
(BaP)

0,03

BaP representerar alla PAH:er.
Det finns få analyser gjorda för
dagvatten, föreslagna riktvärden
är därmed osäkra.

pH

6-9

Osäkert riktvärde, p.g.a. stora
variationer i gjorda
undersökningar.
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2.4

Reningsalternativ
För att rena dagvatten och/eller använda som översvämningsskydd finns det
flera olika tekniker. Rätt teknik för det aktuella området beror på
recipientens status, förväntade föroreningar och deras halter i dagvattnet
samt platsspecifika förutsättningar såsom tillgänglig yta och
jordförhållanden (Blecken 2016). Rätt reningsanläggning i förhållande till
områdets förutsättningar placeras strategiskt ut. T.ex. dammar och våtmarker
tillhandahåller även ett översvämningsskydd, medan andra
reningsanläggningar behöver kompletteras för att klara fördröjningen av
intensiva regn. För att uppnå en framgångsrik reningsanläggning krävs
kunskap om de hydrauliska transportmönstret och koncentrationen av
föroreningar (Hallberg 2007).

2.4.1 Biofilter
Biofilter utvecklades under tidigt 1990-tal och är en utbredd tillämpad
teknologi för dagvattenrening i framförallt Nordamerika och Australien
(Hunt, Davis & Traver 2012; Prince George’s County 2007). Biofilter
använder de kemiska, biologiska och fysikaliska egenskaperna hos växter
och jordar för att avlägsna föroreningar i dagvatten. T.ex. ett bevuxet
svackdike eller sänka med ett underliggande filter, där huvudsyftet för
biofiltret är rening av dagvattnet.
Biofiler kan användas för olika klimat, dimensioner och reningskrav.
Reningseffekten är generellt hög, uppemot 70% , av Cd, Cu, Pd och Zn och
andra metaller, fosfor, suspenderat material och diverse mikroföreningar
(Blecken 2016). För lösta metaller varierar effekten av reningen.
Ett biofilter är primärt dimensionerad för att klara reningskraven för rening
av dagvatten, den klarar inte av fördröjning av intensiva regn (Blecken
2016).

2.4.2 Dagvattendammar
Dagvattendammar är en vanligt förekommande reningsmetod både i Sverige
och i resten av världen för behandling av stora mängder dagvatten (Blecken
2016). Förutom sedimentation, den primära behandlingsprocessen, har
dammar flera olika förtjänster: fördröjning av stora vattenflöden, avskiljning
av föroreningar samt estetiska värden. Drivs anläggningen enligt gällande
kriterier och anvisningar ligger reningseffekten runt 70 % på partikulära
föroreningar, medan avskiljningen av kväve och lösta metaller ligger något
lägre.
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Hela avrinningsvolymer magasineras i dammen för att sedan under
kontrollerade former avledas till recipient, därigenom bromsas vattnets
hastighet upp (Blecken 2016). Under tiden renas dagvattnet genom olika
processer och därmed sker avskiljning av partikelbundna föroreningar. Även
om det huvudsakliga syftet är rening utformas dammar för att vara
tillgängliga för allmänheten och behålla ett estetisk värde i stadsbilden.
För att behålla sin funktion måste dammen genomgå regelbunden kontroll
och ackumulerat sediment måste med jämna intervall av ett antal år
bortforslas (Blecken 2016). Eftersom det förorenade sedimentet måste
tömmas regelbundet och omhändertas, räknas inte dammar, liksom många
andra reningstekniker, vara en slutgiltig lösning på föroreningsfrågan
(Viklander & Bäckström 2008). Ett exempel på dagvattendamm syns i
Figur 1.

Figur 1: Bäckaslöv dagvattendamm (Foto: Adam Thellsson).

2.4.3 Dagvattenvåtmarker
Dagvattenvåtmarker är en hybridlösning mellan dammar och grön
infrastruktur, där vegetation används för behandling av dagvatten (Blecken
2016). Till skillnad från dagvattendammar använder våtmarker flera olika
biogeokemiska processer, utöver sedimentation, vilket förbättrar
behandlingen av lösta föroreningar och näringsämnen. Väl anlagda och
underhållna våtmarker är därför oftast mer effektiva än dammar. Men p.g.a.
flera olika faktorer, t.ex. att processerna är temperaturberoende vilket
försämrar resultatet under kallare klimat, varierar resultatet.
För att utöka kapaciteten att kvarhålla högre volymer, används zoner med
olika djup och mer vegetation (Blecken 2016). För att minska belastningen
av sediment brukar en försedimenteringsdamm kombineras med våtmarken.
I Figur 2 ses ett exempel på en dagvattenvåtmark.
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Figur 2: Bäckaslöv - våtmark (Foto: Adam Thellsson).

2.4.4

Flytande våtmarker

Flytande våtmarker består av flytande konstgjorda öar där en porös plastoch växtstomme implanteras på ytan av dagvattendammar (Borne, Fassman
& Tanner 2013). Växtrötterna växer igenom och hänger ungefär 75 cm ner i
vattnet, vilket bromsar upp vattenflödet medan sedimenteringen i dammen
påskyndas. Undersökningar har visat att flytande våtmarker gör dammar mer
effektiva och kvaliteten på avrinnande vatten förbättras, vilket minskar
påverkan på recipient. Framförallt höjdes metall- och sedimentavskiljningen.
Men eftersom metoden är relativt ny, dras inga generella slutsatser om hur
bra metoden egentligen är (Blecken 2016).

2.4.5 Svackdike
För att minska avrinningen/max flöden, delvis infiltrera, avleda vattnet vid
höga flöden samt bidra med sedimentation används svackdike som är en
metod för synlig transport av dagvatten (Blecken 2016). Svackdiken är inte
ett komplett reningssystem utan mer en förbehandling till andra
dagvattenreingssytem.
Svackdiken samlar och avleder dagvatten under låga flödeshastigheter med
hjälp av grunda djup och milda lutningar längs vägar, gator och gång- och
cykelvägar (Blecken 2016). Fördelen i kallt klimat är att svackdiken kan
användas som lokala snölagringsytor p.g.a. sin kapacitet att transportera bort
smältvatten, om inte snön ligger packad (Viklander & Bäckström 2008).
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2.5 StormTac
StormTac är en modell för att övervaka, planera och analysera föroreningar.
Värdena framtagna från tidigare studier/provtagningar ger årliga
koncentrationen av olika föroreningar och avrinningskoefficienter för olika
markanvändningar. Modellen ger även förslag på åtgärdsplanering med
dimensionering av dagvattenreningsanläggningar.

2.5.1 Avrinningskoefficient (φ)
Egenskaper hos avrinningsområdet gör att den andel av nederbörden som
bidrar till dagvattenavrinningen varierar. Antingen kan nederbörden
magasineras på ytan eller så hjälper marken och växtligheten till med
naturlig infiltration. För att räkna med faktorer som markytans beskaffenhet,
lutning, regnintensitet, nederbördsområde och storlek används en
avrinningskoefficient (φ), vilket anger hur stor del av ytan som bidrar till
avrinningen (Lidström 2013). Modellens avrinningskoefficienter presenteras
i Bilaga 1.

2.5.2 Markanvändning
Markanvändningen för området berättar vad marken används till, t.ex.
parkering, industri eller villaområde. För varje markanvändning finns det
årliga värden för avrinningskoefficienten och koncentrationen av olika
föroreningar. En beskrivning av modellens olika markanvändningar finns i
Bilaga 3.

2.5.3 Trafikbelastning - ÅDT
Trafikbelastningen av föroreningar som råder på vägarna kan i modellen
ändras genom att ändra årsdygnstrafiken (ÅDT), som är ett medelvärde över
ett år på antal bilar som kör på vägen varje dygn.

2.6 Passiva provtagare
Passiva provtagare har funnits i över 50 år och användes ursprungligen för
provtagning av luft (Länsstyrelsen Örebro 2012). Provtagningen av ytvatten,
grundvatten och sediment är ett betydligt nyare sätt att använda passiva
provtagare. Användningen av passiva provtagare är framförallt för att
upptäcka och övervaka långsiktiga förändringar hos organiska föroreningar
och metaller, samt identifiera föroreningskällor.
Passiva provtagare ackumulerar de vattenlösliga delarna av föroreningarna
under en lång tid. Provtagarna kan sitta ute från en dag till flera veckor
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(Eurofins u.å). Detta till skillnad från traditionella stick- eller
momentanprov, manuellt insamlat med bestämd volym, specifik plats och
given tidpunkt, som istället ger en ögonblicksbild. Resultatet från passiva
provtagare tillhandahåller ett medelvärde av koncentrationerna av
föroreningarna i vattnet under provperioden. Proverna analyseras efter
upptagning i ett laboratorium. Resultatet beräknas med kännedom av
provperiodens längd, upptagningshastigheten för de övervakade ämnena och
temperaturen i vattnet (Länsstyrelsen Örebro 2012).
Halten av många föroreningar påverkas av en mängd faktorer, t.ex.
förändringar i temperatur, flöden, nederbörd, vind, solinstrålning, mängden
partiklar och ämnets kemiska egenskaper (Länsstyrelsen Örebro 2012).
Faktorerna tillsammans med att koncentrationen kan ändras i vattenprovet,
genom nedbrytning eller omvandling genom biologisk aktivitet, ger en
osäkerhet i resultatet vid användning av stick- eller momentanprov.
Ett av målen med vattendirektivet är att upptäcka förekomsten av
föroreningar i vattenmiljöer (Länsstyrelsen Örebro 2012). Användningen av
passiva provtagare kan vara en fördel, med ett tidsintegrerat medelvärde, för
att kartlägga och övervaka miljögifter i vattenmiljöer. Främst som ett
komplement, eftersom det finns brister i metoden när statusklassen inom
ramen för EU:s vattendirektiv ska fastställas. Vattendirektivet Environment
quality standards (EQs) avser totalhalter av den lösta fraktionen och den
fraktion som är bunden till partiklar. Men passiva provtagare mäter endast
den biotillgängliga delen.
Fördelar:
• Kan ackumulera de olika ämnena som passerar under en lång tidsperiod,
från dagar till veckor. Risken att missa tillfälliga utsläpp minskar.
• Kostnadseffektiv mätmetod. Att med stick/momentanprov få med
variationer i flöden, temperatur och andra faktorer som påverkar halterna,
blir kostsamt.
• Låg detektionsgräns.
Nackdelar:
• Behöver utvecklas för att kunna användas för att kontrollera om halterna
överstiger vattendirektivets EQs-värden.
• Biologisk påväxt på provtagaren,vilket gör att den kan förlora sin
permeabilitet. Genom att utöka antalet provtagare och förkorta
utsättningsperioden minskar risken för biologisk påväxt.
• Behöver ligga i vatten en viss tid, men lämplig tid är svårt att avgöra.
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2.7 Områdesbeskrivning
2.7.1 Teleborg – SB2
Teleborg - SB2, området med den klart största ytan av de fyra platserna för
analys av dagvatten. Området innehåller bl.a. ett stort skogsområde med
mindre gatuvägar och stigar.
Brunnslocket ligger på Furutårondellen mellan Torpa- och Furutåvägen,
därifrån leds dagvattnet vidare ut i områdets recipient Södra Begrundasjön,
se Figur 3. Förutom en skolverksamhet, Furutåskolan med byggnader,
parkeringar, gräsytor och en grusplan, ligger det många villahus på området.
Det finns även andra bebyggelser såsom radhus och nybyggda
flerbostadshus. Förutsättningar för dagvattenbrunnen beskrivs närmare i
Bilaga 2.

Figur 3: Dagvattenbrunnen på Teleborg – Furutårondellen (Foto: Adam Thellsson).

2.7.1.1 Södra Bergundasjön
Södra Bergundasjön är starkt påverkad av övergödning, från tidigare utsläpp
av avloppsvatten direkt i recipient och fosfor i bottensedimenten, vilket leder
till kraftig algblomning (Växjö kommun 2018). I Växjö pågår arbete med att
förbättra kvaliten på sjöarna och Södra Bergundasjön är en stor del av det.
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2.7.2 Teleborg – SB3
Området har beteckningen SB3 och ligger på Teleborg i södra delarna av
Växjö. Dagvattenbrunnen ligger i slutet av en nedförsbacke 10-20 meter från
recipienten för området, Södra Bergundasjön, se Figur 4. Området består
framförallt utav större villa- och radhusområden, med mindre lokalgator och
parkeringar utanför bebyggelsen. Även mindre skogs- och parkområden
finns runt bebyggelsen längs med recipienten. Torpavägen ligger på motsatt
sida om Södra Bergundasjön, men inte så stor del av vägen räknas till
avrinningsområdet. Förutsättningar för dagvattenbrunnen, se Bilaga 2.

Figur 4: Dagvattenbrunnen på Bondevägen, Teleborg (Foto: Adam Thellsson).

2.7.3 Braås – Ö1
Området Braås - Ö1 består utav ett stort antal villahus och några
flerbostadshus. Tillskillnad från Teleborg, finns det på området mindre
industrier och ett antal centrumområden. Dagvattenbrunnen för området
ligger vid Böksholmsvägen och rinner ut i sjön Örken, se Figur 5.
Förutsättningar för dagvattenbrunnen, se Bilaga 2.
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Figur 5: Dagvattenbrunnen i Braås (Foto: Adam Thellsson).

2.7.4 Rottne – SÖ2
Det minsta området för analys, SÖ2, ligger i utkanten av Rottne, se Figur 6.
Dagvattenbrunnen ligger på ena sidan av Växjövägen. På andra sidan vägen
ligger Sörabysjön, recipient för området.
Det finns många olika typer av verksamheter, t.ex. Söraby kyrka, Söraby
skola med bl.a. en sporthall och Rottne vårdcentral, inom området.
Bebyggelsen domineras framförallt av villahus, men det finns även mindre
områden med radhus och flerbostadshus. Förutsättningar för
dagvattenbrunnen finns i Bilaga 2.

Figur 6: Dagvattenbrunnen i Rottne (Foto: Adam Thellsson).
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3 Metod
Detta examensarbete är en kvantitativ studie med värden framtagna på två
olika sätt. Det första sättet är m.h.a. beräkningar och det andra är med hjälp
av mätning. StormTac är en beräkningsmodell i vilken standardvärden
(schablonvärden) används för att identifiera och räkna ut mängden
föroreningar. Provtagning med passiva provtagare, SorbiCell, har använts i
fyra utvalda områden. Samtidigt har en utförlig litteraturstudie genomförts. I
denna studie har alltså både primär- och sekundärdata samlats in.

3.1 Kvantitativ metod
3.1.1 StormTac
StormTac-programmet används för att övervaka, planera och analysera
föroreningar för att skapa åtgärdsplanering och för att dimensionera
dagvattenreningsanläggningar. Värden för avrinning från olika
markanvändningar, ytans storlek och transport till recipient, leder till ett
resultat för koncentrationen föroreningar i mg/l och kg/år. Om värdena inte
följer utsatta riktvärden, finns det alternativ i modellen för nödvändiga
behandlingsanläggningar, med förslag på dimensionering och reningseffekt.
I StormTac används specifika standardvärden, schablonvärden, för
koncentrationen och avrinningskoefficienten för olika markanvändningar
(Larm 2003). Dessa kommer från tidigare studier och undersökningar i fält.
Värdena är framtagna från flera flödesproportionella provtagningar, med
schablonberäkningar av föroreningar genom ekvationer, där utgångspunkten
ligger i data per markanvändning. Med hjälp av årliga
avrinningskoefficienter och koncentrationer kan programmet få fram värden
för P, N, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Hg, SS, oljeindex och PAH i dagvattnet.
Det är ett relativt enkelt program med lite inmatningsdata, endast
markanvändningen för området och arean för de olika ytorna är obligatoriskt
att ange. För att göra resultatet mer tillförlitliga kan därefter fler värden
läggas in, för att på bästa sätt efterlikna det specifika området (Larm 2003).
Startsidan med ett flödesschema, där det går att ändra inmatningsdatan i
rutor, används både för start- och resultatdelen. Beroende på valda
parametrar för t.ex. markanvändningen, trafikbelastningen och hur stor del
av nederbörden som blir ytligt avrinnande, simuleras därefter olika scenarier
(Larm 2000).
Problematiken i programmet ligger i schablonvärdena, standardvärden för
avrinningskoefficienten och koncentrationen föroreningar. Detta eftersom
det finns stora variationer från område till område, även om
markanvändningen är densamma (Larm 2000).
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Därför blir det en osäkerhet i resultatet. Även om schablonvärdena är
framtagna från flera olika provtagningar, kommer inte lokala förhållanden
som regnintensitet och typ av aktivitet som pågått under tork perioden med i
beräkningarna (Arwidsson 2011). Men standardvärden, enligt Larm (2003),
brukar vara mer tillförlitliga och relevanta än värden tagna från korta
perioder.

3.1.2 Passiv provtagning - SorbiCell
SorbiCell innehåller ett absorberande medel utformat för att fånga upp
ämnen från vattenflödet (Van Walt 2013). När vattnet passerar i botten av
provet, går det på grund av materialet att beräkna provvolymen. Från det går
det sedan att beräkna den genomsnittliga koncentrationen av föroreningar
under provtagningperioden, som kan vara från 24 h till tre månader.
För SorbiCell finns det tre olika prover, CAN, VOC och NiP. CAN används
för att provtagning av tungmetaller, VOC för PAH och NiP för provtagning
av fosfor (Sorbisense u.å). Efter provperioden analyseras proverna i ett
laboratorium.
Fördelen med SorbiCell jämfört med traditionella provtagare är att metoden
kan ge betydande kostnadsbesparingar. Forskning från
försvarsdepartementet i USA uppskattar en 40-60% kostnadsminskning,
utan att behöva lägga mycket tid på provtagningen (Van Walt 2013). Ändå
kan man få med variationer under hela övervakningshändelsen och därmed
en minskad risk att missa tillfälliga utsläpp.
Kritiken mot metoden är att den är relativt ny och det fortfarande finns vissa
osäkerheter kring hur bra och tillförlitligt resultatet blir. Eftersom det finns
många förutsättningar som måste stämma för att metoden ska fungera på rätt
sätt och för att få ut ett resultat, kan mycket gå fel under provtagningen när
den dessutom under en längre tid ofta sitter ute utan att kontrolleras.
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3.2 Data
Primärdatan i undersökningen kommer från provtagningen på
dagvattenbrunnarna med passiva provtagare, för att kunna bestämma om
rening behövs med hänsyn till riktvärden för utsläpp av dagvatten till
recipient. För att kunna jämföra värdena med standard-värden används
StormTac, sekundärdata, med uppgifter andra samlat in, förutom framtagna
värden för markytornas storlek m.h.a. en handledarkarta. Vetenskapliga
artiklar har sökts via relevanta databaser och framförallt från referenslistor i
andra vetenskapliga artiklar.

3.3 Urval, validitet och reliabilitet
För att få ett större dataunderlag och kunna dra säkrare slutsater vid
jämförelsen av resultatet för de två metoderna genomfördes undersökningen
på fyra dagvattenbrunnar utan föregående rening i Växjö kommun.
Provtagningen påbörjades i augusti månad och avslutades tre veckor senare i
mitten av september.
För att höja tillförlitligheten används två metoder för att uppnå ett resultat.
Den ena metoden avser att mäta koncentrationen föroreningar i dagvattnet
från respektive område. Undersökningens resultat kan komma att variera vid
upprepade försök beroende på t.ex. årstid för provtagning. Resultatet kan
även påverkas av rådande förhållanden i de specifika områdena.
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4 Genomförande
4.1 StormTac
Programmet består utav ett flödesschema med fyra olika delar; avrinning,
föroreningstransport, dagvattenrening och transport. Flödesschemat används
för att ändra redan förinställda standardvärden och för att studera resultatet.
Under första rutan ”Runoff model” ändrades storleken på de olika ytornas
markanvändning, ”(Sub)watershed area”. Ytornas area mättes med hjälp av
mätinstrument i en handläggarkarta, som är en grundkarta för alla
tjänstemän i Växjö kommun, där områdena samt dagvattenledningarna var
markerade. Värdet berodde på markanvändningen, se Bilaga 3, och hur stor
ytan var i hektar.
Hur stor del av nederbörden som blir ytligt avrinnande ändrades under
”precipitation”. För Växjö kommun ligger det värdet på 700 mm/år och för
att inkludera avdunstningen och liknande faktorer adderades värdet med
10% ytterligare, vilket baseras på tidigare erfarenhet.
Under ”design flow” ändrades flödeshastigheten (v) till 1 m/s beroende på
materialet, sträckan (s), som är den längsta sträckan från dagvattenbrunnen
till dagvattenledningen, samt regnets återkomsttid (N) till 1 år.
Till höger om ”runoff model” under ”pollutant transport model” ändrades
årsdygnstrafiken (ÅDT) genom att använda rutan ”density”, för att sedan
lägga in rätt värde under rätt väg (road 1, road 2, road 3 osv.).
Resultatet från programmet plockades sedan fram genom att använda ”result
table”. Värdet för ”baseflow + runoff load” och ”baseflow + runoff” jämförs
med riktvärdena för utsläpp av dagvatten till recipient, se Tabell 3. Om
riktvärdet för utsläpp av dagvatten till recipient överstegs, användes
programmet för att dimensionera en reningsanläggning. Där önskat sätt för
rening av dagvatten valdes och därefter modellerade programmet ett förslag
till area (𝑚 ) och volym (𝑚 ) för reningsanläggningen.
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4.2 Provtagningen - SorbiCell
Provtagarna, CAN- och VOC-prover, plockades ut från påsen och
plaströren, samtidigt skruvades två skyddslock av från båda ändarna.
Plaströren tillsammans med skyddslocken placerades tillbaka i påsen, för att
kunna användas i slutet av provtagningen. CAN-proverna, som används för
provtagning av tungmetaller, fylldes med vatten från recipienten tills provet
var fritt från luftbubblor. VOC-proverna, tillskillnad från CAN, är redan från
början fyllda med vatten och behöver därför inte fyllas med vatten från
recipienten. VOC används för provtagning av PAH.
Därefter monterades provtagarna på tre stycken metallkulor, se Figur 7, och
ett neon-snöre lindades runt, för att sedan hissas ner i brunnen. Snöret
hängde ner från en sedan tidigare monterad krok, se Figur 8.

Figur 7: SorbiCellen (Foto: Elisabeth Olsberg).

Figur 8: Bild från en av dagvattenbrunnarna (Foto: Elisabeth Olsberg).

Tre veckor senare plockades proverna upp från brunnarna. För att proverna
skulle hålla tätt, placerades skyddslocken från påsen återigen på båda
ändarna av SorbiCellen. Proven transporterades i plaströren och aluminiumpåsen därefter till laboratoriet för analys. Hela processen upprepades för
varje brunn.
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5 Resultat
5.1 StormTac
5.1.1

Teleborg – SB2

Resultatet av storleken på markanvändningarna för området Teleborg - SB2,
med två decimalers noggrannhet, framgår av Tabell 4. Största markanvändningen för området var villaområdet och skogsmarken. På området
ingick även en skola, flerfamiljshus, radhus och två vägar som korsas. Med
hjälp av storleken på markanvändningarna och avrinnings-koefficienten (φ)
för den sortens yta, beräknandes därefter den reducerade arean (ha) enligt,
(1)

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑛 × 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛

Vilket anger hur stor del av ytan som bidrar till avrinningen. Resultatet
visade att högst andel av avrinningen kommer ifrån villaområdet (55,8 %).
Tabell 4: Markanvändning Teleborg – SB2.

Markanvändning

Area
(ha)

Skola

3,43

Vägar

3,38

φ

Red. Area
(ha)

Red A
(%)

0,45

1,54

6,8

0,85

2,87

12,7

Villaområde

50,39 0,25

12,6

55,8

Flerfamiljsområde

6,35

0,45

2,86

12,7

Radhusområde

3.92

0,32

1,25

5,5

Skogsmark

29,2

0,05

1,46

6,5

Totalt

96.67

22,58

Den längsta sträckan (s) från dagvattenbrunnen till längst ut på området blev
s =1966,56 m för området.
Årsdygnstrafiken (ÅDT) för vägarna togs fram genom handläggarkartan och
skrevs in som road 1 och road 2 under ”pollutant transport”. Både
Torpavägen och Furutåvägen är väl trafikerad, se Tabell 5.
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Tabell 5: ÅDT för SB2.

Väg/Gata

ÅDT (st)

Furutåvägen

3477 (2013)

Torpavägen

6397 (2013)

Resultatet visade att värdena för utsläpp till recipient för P, Pb, Cu, Zn, Cd,
Cr, Ni, Hg, SS och oljeindex i µg/l , inte översteg utsatta riktvärden för
Växjö kommun. Däremot gick värdet för PAH över den utsatta gränsen,
resultatet från programmet presenteras i Tabell 6. Resultatet för ”Base flow
+ runoff load”, hur stora mängder i kg som släpps ut per år, beräknades av
programmet från värdet av ”Base flow + runoff concentration”. Där t.ex.
43,4 kg fosfor hamnar i Södra Bergundasjön varje år.
Tabell 6: Resultatet från Teleborg – SB2.

Ämne

Base flow
+ runoff
load
(kg/år)

Base flow +
runoff
concentration
(µg/l)

Riktvärden
(µg/l)

Base flow +
runoff
concentration
– Riktvärdet

P

43,4

130

160

− 30

Pb

2,0

6,2

8

− 1,8

Cu

4,7

14,67

18

− 3,33

Zn

17,6

54,53

75

− 20,47

Cd

0,093

0,29

0,4

− 0,11

Cr

1,2

3,65

10

− 6,35

Ni

1,5

4,52

15

− 10,48

Hg

0,0053

0,02

0,03

− 0,01

SS

10468

32510

40000

−7490

Oljeindex 98,2

300

400

−100

PAH

0,30

0,03

+ 0,27

0,0962
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5.1.2 Teleborg – SB3
Värdena för resultatet av storleken på markanvändningarna för området
Teleborg - SB3, presenteras i Tabell 7. Största markanvändningen för
området var villa- och radhusområdet. På området ingick även parkytor och
mindre områden med skogsmark. Från beräkningen av reducerad area gick
det att utläsa att högsta andelen av avrinningen kommer ifrån radhusområdet
(40%) och villaområdet (39.3%).
Tabell 7: Markanvändning Teleborg – SB3.

Markanvändning Area
(ha)

φ Red Area
(ha)

Red A
(%)

Villaområde

10,69

0,25

2,67

39,3

Parkmark

4,68

0,18

0,84

12,4

Radhusområde

8,5

0,32

2,72

40

Väg

0,56

0,85

0,48

7.1

Skogmark

1,62

0,05

0,081

1,2

Totalt

26,05

6,79

Den längsta sträckan (s) från dagvattenbrunnen till längst ut på området blev
s = 832,52 m för området.
Årsdygnstrafiken (ÅDT) presenteras i Tabell 8.
Tabell 8: ÅDT för SB3.

Väg/Gata

ÅDT (st)

Torpavägen

4990 (2013)
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Resultatet visade att värdena för utsläpp till recipient för P, Pb, Cu, Zn, Cd,
Cr, Ni, Hg, SS och oljeindex i µg/l , inte översteg utsatta riktvärden för
Växjö kommun. Däremot gick värdet för PAH över riktvärdet, se Tabell 9.
Tabell 9: Resultatet från Teleborg – SB3.

Ämne

Base flow
+ runoff
load
(kg/år)

Base
flow + runoff
concentration
(µg/l)

Riktvärden
(µg/l)

Base flow +
runoff
concentration
– Riktvärdet

P

12,9

140

160

−20

Pb

0,6

6,28

8

−1,72

Cu

1,4

14,97

18

−3,03

Zn

4,8

53,13

75

−21,87

Cd

0,028

0,3

0,4

−0,1

Cr

0,3

3,19

10

−6,81

Ni

0,4

4,54

15

−10,46

Hg

0,0014

0,02

0,03

−0,01

SS

2902

31860

40000

−8140

Oljeindex

27,9

310

400

−90

PAH

0,0275

0,3

0,03

+0,27
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5.1.3 Braås – Ö1
I Tabell 10 presenteras värdena för resultatet av storleken på
markanvändningarna för området Braås - Ö1. Största markanvändningen för
området var villaområdet medan resterande är bara en liten andel av
området. Avrinningen från området kommer framförallt ifrån det stora
villaområdet (59,3 %), men även från industrin (14,2 %) och området med
flerfamiljshus (16,1 %)
Tabell 10: Markanvändning Braå – Ö1.

Markanvändning Area
(ha)

φ

Red. Area Red A
(ha)
(%)

Villaområde

18,47 0,25

4,61

59,3

Parkmark

0,57

0,18

0,10

1,3

Flerfamiljsområde

2,77

0,45

1,25

16,1

Industri

1,84

0,6

1,10

14,2

Centrumområde

0,18

0,7

0,13

1,7

Väg

0,68

0,85

0,58

7,5

Totalt

24,51

7,77

Den längsta sträckan (s) från dagvattenbrunnen till längst ut på området blev
s =1143,92 m för området.
Årsdygnstrafiken (ÅDT) presenteras i Tabell 11.
Tabell 11: ÅDT för Braås.

Väg/Gata

ÅDT (st)

Baron Rappes väg

574 (2007)
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Resultatet visade att värdena för utsläpp till recipient för Cr, Ni och Hg i
µg/l, inte översteg utsatta riktvärden för Växjö kommun. Däremot översteg
värdena för P, Pb, Cu, Zn, Cd, SS, oljeindex och PAH, se Tabell 12. Flera
höga värden för t.ex. zink (7,5 kg/år) och olja (49,9 kg/år), ämnen som är
skadliga för människor, djur och växter.
Tabell 12: Resultatet från Braås – Ö1.

Ämne

Base flow
+ runoff
load
(kg/år)

Base flow +
runoff
concentration
(µg/l)

Riktvärden
(µg/l)

Base flow +
runoff
concentration
– Riktvärdet

P

15,7

170

160

+10

Pb

0,8

8,94

8

+0,94

Cu

1,7

18,33

18

+0,33

Zn

7,5

79,42

75

+4,42

Cd

0,041

0,44

0,4

+0,04

Cr

0,4

4,76

10

−5,24

Ni

0,6

6,26

15

−8,74

Hg

0,0021

0,02

0,03

−0,01

SS

3986

42300

40000

+2300

Oljeindex

49,9

530

400

+130

PAH

0,0385

0,41

0,03

+0,38
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5.1.4 Rottne – SÖ2
Markanvändningen för Rottne - SÖ2 består framförallt av två större
områden med villahus och en skolan, med tillhörande byggnader. Däremot
vid beräkningen av reducerad area går det att utläsa att även centrumområdet
(29,3 %) och vägarna (15,2 %) är en stor andel av avrinningen, se Tabell 13.
Tabell 13: Markanvändning Rottne – SÖ2.

Markanvändning Area
(ha)

φ

Red. Area Red A
(ha)
(%)

Villaområde

5,91

0,25

1,48

19,2

Skola

4,06

0,45

1,83

23,8

Begravningsplats

1,8

0,18

0,32

4,2

Centrumområde

3,21

0,7

2,25

29,3

Flerfamiljsområde 0,85

0,45

0,38

4,9

Radhusområde

0,28

0,32

0,09

1,2

Parkområde

0,92

0,18

0,17

2,2

Vägar

1,38

0,85

1,17

15,2

Totalt

18,41

7,69

Den längsta sträckan (s) från dagvattenbrunnen till längst ut på området blev
s = 687,8 m för området.
Årsdygnstrafiken (ÅDT) presenteras i Tabell 14.
Tabell 14: ÅDT för Rottne.

Väg/Gata

ÅDT (st)

Växjövägen

2326

Postvägen

1474

Löpanäsvägen

2966

Jonsgårdsvägen

639

Bengtsgårdsvägen

2824
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Resultatet visade att värdena för utsläpp till recipient för Cr, Ni och Hg i
µg/l, inte översteg utsatta riktvärden för Växjö kommun. Men att P, Pb, Cu,
Zn, Cd, SS, oljeindex och PAH gjorde det, se Tabell 15. Högt värde för
oljeindex (52,9 kg/år) trots att området är betydigt mindre än t.ex. SB2.
Tabell 15: Resultatet från Rottne – SÖ2.

Ämne

Base flow
+ runoff
load
(kg/år)

Base flow +
runoff
concentration
(µg/l)

Riktvärden
(µg/l)

Base flow +
runoff
concentration
– Riktvärdet

P

15,5

190

160

+30

Pb

0,8

10,01

8

+2,01

Cu

1,6

19,44

18

+1,44

Zn

6,4

77,79

75

+2,79

Cd

0,04

0,49

0,4

+0,09

Cr

0,5

5,49

10

−4,51

Ni

0,5

6,09

15

−8,91

Hg

0,0025

0,03

0,03

0

SS

4663

56780

40000

+16780

Oljeindex

52,9

640

400

+240

PAH

0,0306

0,37

0,03

+0,34

5.2 Provtagning
Resultaten gick inte alltid att få som en koncentration (µg/l) eftersom några
tuber inte hade varit vattenmättade under provperioden (hade tidvis legat
över vattenytan i luft), se Bilaga 4. Istället kom resultatet i enheten µg/tub.
För resterande, med enheten µg/l, låg värdena under gränsen för
analysmetoden.
Att halterna låg under detektionsgränsen, därav en redovisad halt som var
”mindre än”, indikerar att föroreningshalterna i vattnet vid provtillfället var
så låga att den analysmetod som användes inte klarade av att mäta halten.
Inga värden från Braås finns med eftersom samtliga provtagare ramlade av
under provperioden. För Teleborg (SB2 & SB3) hade ett av proven, i båda
fallen, följt med strömmen.
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6 Analys
Dagvatten avrinnande från stadsområden innehåller en mängd olika
föroreningar, ofta kopplade till den specifika markanvändningen (Lucke,
Drapper & Horbuckle 2018). Volymen och sammansättningen beror på flera
faktorer, inklusive markanvändningen, regionala egenskaper och ytans
ogenomtränglighet (Marques 2007). Med mycket hårdgjorda ytor, som t.ex.
betong, asfalt och tak, samlas dagvattnet i mängder och blir en källa för flera
föroreningar (Hallberg 2007).

6.1 Teleborg – SB2
Från markanvändningen går det att utläsa att vägarna bara är en liten andel
(12,7 %) jämfört med villa- (55,8 %) , flerfamiljs- (12,7 %) och
radhusområdet (5,5 %). Eftersom vägar framförallt bidrar med större delen
av tungmetaller i dagvatten (Davis & Birch 2010) klarar området riktvärdena
i Tabell 3.
Ett stort villaområde, med egna gräsytor, och ett relativt stort område med
skogsmark (6,5 %), gör att de flesta värdena inte överstiger riktvärdena vid
utsläpp direkt till recipient. På grund av att verksamheten har mindre
förereningar.
Värdet för PAH översteg riktvärdet, men från Tabell 3 går det att utläsa att
PAH är ett osäkert riktvärde och bör därför inte ensamt utgöra underlag för
eventuella åtgärder.

6.2 Teleborg – SB3
Vägen utgör en väldigt liten del av området, endast 7,1 %. Detta kan
jämföras med 13,6 % bestående av park- och skogsmark och 79,3 % villa/radhus.
Resultatet liknar det från Teleborg - SB2. Från Tabell 9 går det att utläsa
betydligt mindre mängder fosfor (12,9 kg), zink (4,8 kg) och olja (27,9)
jämfört med SB2, eftersom området inte är lika stort.
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6.3 Braås – Ö1
Eftersom området varken har skogsmark eller särskilt mycket parkmark är
det mindre naturlig infiltration. När det istället för naturliga markområden
blir hårda vattentäta ytor förändras vattenomsättningen med snabbare
avrinning från ytor, mindre avdunstning och mer förorenat dagvatten
(Holmstrand & Lind 1991).
Framförallt dagvatten avrinnande från vägar och industriområden brukar
innehålla högre halter av föroreningar (Alm, Banach & Larm 2010). Då den
huvudsakliga föroreningskällan, se Tabell 2, för tungmetallerna (Pb, Cd, Cu
och Zn) är trafiken, industriavfall och byggnader samt en förtätad
bebyggelse för näringsämnena (P). Leder det till att koncentration för flera
föroreningar överstiger riktvärdena och området behöver därför någon form
av rening.
Från markanvändningen går det att utläsa att industrin (14,2 %) och vägen
(7,5 %) är stor del avrinningen, att jämföra med parkmarken (1,3 %).

6.4 Rottne – SÖ2
Resultatet liknar området i Braås, även om det inte finns någon industri på
området. Flera vägar med höga ÅDT-värden och dessutom sker en stor del
av avrinningen på vägarna (15,2 %). Tillsammans med andra hårdgjorda
ytor, som t.ex. centrumområdet (29,3 %), med höga koncentrationer av flera
föroreningar, gör det att flera föroreningar överstiger utsatta riktvärden.
Eftersom värdet ligger över det rekommenderade värdet för flera
föroreningar indikerar det att dagvattnet behöver någon form av rening
(Pirzadeh, Nihlen & Kylmä 2015).
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7 Förslag
Fördröjning av dagvatten har flera gynnsamma effekter, t.ex. att marken och
växterna får mer tid att tillgodogöra sig vattnet och då minskar trycket på
ledningsnätet (Holmstrand & Lind 1991) som kan dimensioneras för ett
mindre flöde. Även nedbrytning av föroreningar sker genom infiltration i
marklagren (Svensson et al. 2002). Vattnet avleds på ett naturligt sätt.
I Växjö kommun brukar framförallt dagvattendammar användas som förslag
till reningsanläggning i StormTac-modellen. Metoden är vanligt
förekommande i Sverige och resten av världen för behandling av dagvatten.
Hela avrinningsvolymer magasineras i dammen för att sedan under
kontrollerade former transporteras till recipienten. Under tiden renas
dagvattnet genom olika processer, där sedimentation är den primära
behandlingsprocessen, och därmed sker avskiljning av partikelbundna
föroreningar.
För att klara riktvärdena för utsläpp av dagvatten direkt i recipienten
dimensionerades en dagvattendamm, som klarade av att rena dagvattnet till
önskad nivå, på de två områden där beräkningarna visade att gränsvärdena
överskreds. Storleken på anläggningen i Braås hade en area på 1166 𝑚 och
volymen 851 𝑚 . För Rottne blev storleken på anläggningen istället 1153
𝑚 och 838 𝑚 .
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8 Diskussion och slutsats
8.1 Metoddiskussion
8.1.1 StormTac
StormTac är en relativt enkelt program att förstå och därefter få fram ett
resultat ifrån. Framförallt för att övervaka och kontrollera, m.h.a.
standardvärden för hur det borde ser ut för olika områden med hänsyn till
mängden föroreningar i dagvattnet. Eftersom värdena är schablonvärden,
framtagna från en mängd olika provtagningar, blir resultatet ett värde för hur
föroreningsmängden borde bli med givna förutsättningar för t.ex.
markanvändningen. Problemet blir att lokala förhållanden i områdena inte
räknas med och då kan tillfälliga utsläpp av föroreningar att gå obemärkt
förbi.
För att förbättra resultatet går det att komplettera StormTac med en
provtagning, för att sedan kunna lägga in värden för att på ett bättre sätt
efterlikna det specifika området. Detta gör att metoden kan användas på flera
olika sätt, från enkel övervakning till en avancerad undersökning.
Metoden borde i framtiden försätta att användas för att övervaka
föroreningsinnehållet i dagvattnet. Men att därefter göra ytterligare
undersökningar för att gå vidare med hjälp av andra metoder, innan ett
slutgiltigt beslut för åtgärder tas.

8.1.2 Provtagning
Det negativa med metoden var att det i slutändan inte kom fram något
resultat från provtagningen, iallafall inget resultat som det går att dra för
stora växlar av. Detta eftersom SorbiCellen inte legat tillräckligt i vatten för
att provtagarna skulle kunna få fram koncentrationer över detektionsgränsen.
Problemet med provtagning i dagvattenbrunnar är de stora variationerna i
flödet, beroende på varierad nederbördsmängd. Det kan vara ett kraftigt
flöde vid kraftig nederbörd och det motsatta vid torra perioder.
Konsekvenserna detta leder till för resultatet märkes i detta examensarbete,
då det blir svårt att analysera och använda informationen vidare.
Dessutom hade flera av provtagarna ramlat av under försökets gång och
hamnat i recipienten. Anledningen var att neon-snöret inte klarat av det
häftiga flödet. Detta ledde till, när snöret skrapades mot kanten av
metallkulorna, att snöret gick av och hängde istället med flödet. För att
undvika att detta händer i framtiden, borde starkare snören av annat material
än neon att användas. Detta eftersom konsekvenserna för resultatet blir att
flera av SorbiCellen tillsammans med dyr utrusning försvinner.

35
Thellsson

I framtiden borde metoden framförallt användas vid provtagning direkt i
sjöarna, liggandes i vattnet och utan ett kraftigt flöde. För att kunna förbättra
metoden med provtagning i dagvattenbrunnar, på ett bättre sätt kunna
övervaka händelseförloppet, borde fler tillfällen för kontroll läggas in.
Kontrollera att materialet håller och att flödet är tillräckligt för att hela
SorbiCellen ligger under vattenytan.

8.2 Resultatdiskussion
8.2.1 StormTac
Resultaten visar att områdena SB2 och SB3 på Teleborg inte översteg
riktvärdena för utsläpp av dagvatten till recipient förutom för PAH, men
eftersom riktvärdet räknades som osäkert bör inte det ensamt utgöra
underlag för eventuella åtgärder. Båda områdena har varken har industri
eller en stor andel vägar, där avrinningen från den typen av markanvändning
genererar högre halter av flera föroreningar. Tillsammans med en mindre
grad av urbaniseringen och mycket naturlig infiltration från skogs- och
parkmarken, översteg inte koncentrationen för övriga föroreningar.
Även om värdena inte gick över utsatta riktvärden, går det att ifrågasätta hur
mycket t.ex. 43,4 kg/år fosfor från SB2 och 12,9 kg/år från SB3 påverkar
arbetet med att sänka den höga fosforhalten i Södra Bergundasjön eller hur
skadligt 98,2 kg olja är för människor, djur och växter. Befolkningen ökar
kraftigt i Teleborg och i framtiden kan värdena för flera föroreningar
säkerligen att öka. Både för SB2 och SB3 behövs vidare undersökning och
därefter hitta åtgärder för att minska halten av framförallt fosfor.
För Braås och Rottne visade resultatet att värdena för utsläpp till recipient
för P, Pb, Cu, Zn, Cd, SS, oljeindex och PAH översteg riktvärdena. Till
skillnad från områdena i Teleborg ligger det ett industri i Braås samt många
vägar, med höga ÅDT-värden, i Rottne. Eftersom avrinningen från vägar
och industri ger höga halter av fosfor, bly, koppar, zink, kadmium, krom,
nickel, kvicksilver och olja, är det inte konstigt att några av ämnena går över
gränsen. Dessutom har båda områdena betydligt större grad av urbanisering,
mer hårdgjorda ytor, än Teleborg.
För att klara av riktvärdena behöver både Rottne och Braås föregående
rening. För Växjö kommun brukar framförallt dagvattendammar eller
dagvattenvåtmarker, användas som förslag till reningsanläggning i
StormTac-modellen. Därav förslaget att dimensionera en dagvattendamm för
både områdena. Även om det huvudsakliga syftet är rening, utformas
dammar för att vara tillgängliga för allmänheten och behålla ett estetisk
värde i stadsbilden. Att installera en dagvattendamm på vardera område
hade därför varit ett steg i rätt riktning att uppnå en hållbar
dagvattenhantering i Växjö kommun.
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Nästa steg blir att analysera området runt dagvattenbrunnen. För att
kontrollera om dimensionen av dagvattendammen, som StormTac föreslår,
går att placera på områdena.

8.2.2 Provtagning
Det är svårt att dra några slutsatser från provtagningen. När resultatet visade
koncentrationen i enheten µg/l låg värdena istället under gränsen för
analysmetoden. ”Mindre än” halten indikerade att halterna låg under
detektionsgränsen för analysmetoden, att värdena var så låga att
analysmetoden inte klarade av att mäta.
Orsaken till resultatet kan även vara att mängden föroreningar som fångats
upp under provperioden, inte var tillräckligt för att analysmetoden skulle
kunna mäta.

8.3 Slutsats
Syftet med examensarbetet var att kommunen skall kunna ge
rekommendationer om dagvattnet klarar sig utan bearbetning. Den viktigaste
slutsatsen som kan dras av studien är att de använda metoderna behöver i
framtiden utvecklas för att på ett bättre sätt kunna övervaka föroreningarna i
dagvattnet.
Rening behövs för de utvalda områdena i Rottne och Braås, där två
dagvattendammar rekommenderas att byggas. I Teleborg behövs vidare
undersökning och därefter hitta åtgärder för att minska halten av framförallt
fosfor.
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BILAGA 1: Årlig avrinningskoefficienter
Tabell 16: Avrinningskoefficient.

Markanvändning

φ

Vägar

0,85

Parkering

0,85

Villahusområde

0,25

Radhusområde

0,32

Flerfamiljsområde

0,45

Skola

0,45

Centrumområde

0,7

Industri

0,6

Parkmark

0,18

Skogsmark

0,05

Begravningslats

0,18

Bilaga 1: sid1: (1)
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BILAGA 2: Förutsättningar för brunnarna
Tabell 17: Förutsättningar för dagvattenbrunnen – SB2.

Brunnsmaterial

Betong

Brunnsdimension (mm)

1000

Gjutjärnslock
Brunstyp

Odef

Brunnsfunktion

DNB – Dagvatten
nedstigningsbrunn

Avloppsfunktion

Dagvatten

Gata/planläge

Furutårondellen

Byggd

1993

Recipient

Södra Bergunda sjön

Löpnummer

2171

Bilaga 2: sid1: (4)
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Tabell 18: Förutsättningar för dagvattenbrunnen – SB3.

Brunnsmaterial

Betong

Brunnsdimension (mm)

1000

Gjutjärnslock
Brunstyp

Odef

Brunnsfunktion

DNB – Dagvatten
nedstigningsbrunn

Avloppsfunktion

Dagvatten

Gata/planläge

Bondevägen

Byggd

1993

Recipient

Södra Bergunda sjön

Bilaga 2: sid2: (4)
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Tabell 19: Förutsättningar för dagvattenbrunnen – Braås.

Brunnsmaterial

Betong

Brunnsdimension (mm)

1000

Gjutjärnslock
Brunstyp

Odef

Brunnsfunktion

DNB – Dagvatten
nedstigningsbrunn

Avloppsfunktion

Dagvatten

Gata/planläge

Bökholmsvägen, Baron rappes
väg

Byggd

1997

Recipient

Örken

Löpnummer

1111

Bilaga 2: sid3: (4)
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Tabell 20: Förutsättningar för dagvattenbrunnen – Rottne.

Brunnsmaterial

Betong

Brunnsdimension (mm)

1000

Gjutjärnslock
Brunstyp

Odef

Brunnsfunktion

DNB – Dagvatten nedstigningsbrunn

Avloppsfunktion

Dagvatten

Gata/planläge

Växjövägen

Byggd

1998

Recipient

Sörabysjön

Löpnummer

1973
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BILAGA 3: Markanvändningen
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BILAGA 4: Resultat från provtagning
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