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Abstract   

 
The purpose of this report is to increase knowledge of stormwater purification by the 

environmental office who is working with the demands on the treatment of stormwater. The 

purpose was also to provide an overview of common facilities and what is important to think 

about and what requirements to demand when someone should handle stormwater. The 

method used was mainly interviews and participating in seminars and webinars. The most 

common purification techniques used today are stormwater ponds and oil separators. Many 

municipalities want new stormwater facilities to be so-called open above-ground facilities. 

These facilities can be wet or dry. However wet technology has a wellbeing effect besides the 

purification effect. It is important that the authorities think about when it is necessary for 

someone to treat the stormwater and what the most important pollution is to clean. It might 

also be a good thing to have different guidelines depending on the recipient rather than have 

same guidelines all over. The main requirement that the authority should demand, no matter 

which treatment system to use, is that it should be a management plan. 

Key Words: Stormwater, Purification technology, Stormwater guidelines, Treatment 

requirements, Legislation stormwater  
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1 Inledning och bakgrund 

Befolkningsökningen i Sverige och världen har lett till att många städer fokuserar på 

förtätning. Detta innebär att allt fler och fler grönytor och andra öppna ytor blir tätbelagda. 

Därmed ökar trycket på att omhänderta det dagvattnen som inte kan infiltrera på plats. Om 

dagvattnet inte tas om hand finns risk att det ställer till problem på olika sätt. Till exempel 

kan dagvattnet bidra till översvämningar och halka (Dagvattenguiden 2015 a). Tätbelagda 

förorenade ytor som till exempel parkeringar och vägar kan dessutom medverka till att rent 

dagvatten blir förorenat (Larm 2008). För att hindra att förorenat dagvatten bidrar till alltför 

stora konsekvenser i recipienten renas ibland dagvattnet innan det hamnar i havet, sjöar, 

grundvattnet eller vattentäkter.  

Även om dagvattenproblematiken är global så är det i kommunerna arbetet sker med att hitta 

lösningar på den dagvattensituationen som uppkommer med förtätningen. Det finns en 

mängd olika sätt att lösa denna problematik på och det finns många olika reningsmöjligheter 

som testas runtom i Sverige och världen (Vinnova 2014). 

I Trollhättans Stad finns ett gemensamt ansvar för den kommunala dagvattenhanteringen 

som delas av Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen och det 

kommunala VA-bolaget Trollhättan Energi AB. Som i många andra kommuner har 

dagvattenproblematiken uppmärksammats och inblandade parter har insett att alla berörs 

och att det blir lättare att hitta bra lösningar om alla samarbetar från start. Frågorna hanteras 

bland annat i översiktsplaner, program, detaljplaner och exploateringsavtal. Förutom 

kommunalt ansvar krävs även att fastighetsutövare och verksamhetsutövare tar ansvar.  

Som i de flesta kommuner så anlades även i Trollhättan så kallade kombinerade ledningar för 

både spill- och dagvatten när ledningarna först lades i marken. Separata ledningar för 

dagvatten började byggas på 1950-talet, då belastningen på de kombinerade ledningarna 

ökade risken för översvämningar och bräddningar. De separata ledningarna har dock inte 

helt ersatt de gamla kombinerade ledningarna, utan idag finns båda systemen i marken 

(Trollhättans Stad 2008). I Trollhättan leds, precis som i flera andra kommuner, en stor 

mängd dagvatten till det kommunala avloppsreningsverket (Trollhättan Energi AB muntl.). 

Allt detta dagvatten är inte förorenat och skulle därför inte behöva ledas till reningsverket för 

att renas. På detta sätt blir istället en hel del rent dagvatten förorenat när det blandas med 

det förorenade dag- och spillvattnet. Idag är merparten av det vatten som leds till 

Trollhättans avloppsreningsverk dagvatten. Vid kraftiga regn bräddas en stor mängd vatten 

på väg till reningsverket eftersom ledningarna inte klarar av att hantera det ökade flödet. 

Denna dagvattenhantering är både kostsam rent ekonomiskt och en miljöbelastning. Det 

kommunala VA-bolaget är därför också intresserat av att arbeta med att förändra 

dagvattenhanteringen i kommunen och då kanske främst separera rent dagvatten från 

smutsigt. Dock bör inte allt dagvatten kopplas bort från systemet eftersom de kombinerade 

ledningarna är dimensionerade för ett visst flöde där en del dagvatten är medräknat. Minskar 

flödet för mycket kan följden bli att det blir fastsättningar i ledningarna och att spillvattnet 

därmed hindras från rening (Trollhättan Energi AB muntl.).  

Sedan några år tillbaka pågår arbetet med att göra Göta Älv till ett vattenskyddsområde 

(Göteborgsregionens kommunalförbund 2015). När föreskrifterna träder ikraft kommer 

hårdare krav att ställas på verksamheterna i Trollhättan och de övriga 5 kommunerna som 
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berörs. Detta för att säkerställa en god vattenkvalitet i älven eftersom den används som 

dricksvattentäkt. Det medför att miljökontoren kommer få en ökad mängd anmälningar och 

tillståndansökningar om dagvattenhantering.  

Trollhättans Stads Miljöförvaltning upplever att det finns ett behov av att öka kunskapen om 

hur en anmälan eller ansökan om dagvattenrening ska granskas och vilka krav som kan eller 

bör ställas på en ny dagvattenreningsanläggning. Viss osäkerhet finns även om vilka renings-

tekniker som finns och vilka nackdelar och fördelar som finns med dessa.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att öka kunskapen om dagvattenrening och ta fram ett material 

som kan användas som underlag i miljöinspektörernas arbete med att ställa krav på rening av 

dagvatten. Syftet är även att utreda vilka fördelar och nackdelar som finns med de vanligaste 

reningsanläggningarna och att se vilka som lämpar sig var.  

 Vilka föroreningar är vanliga i dagvatten? 

 När bör krav på hantering av dagvatten ställas? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns med befintliga reningstekniker? 

 Vad behöver en projektör ta hänsyn till vid val av dagvattenreningssystem? 

 Vilka reningstekniker är vanligast, vad är på ingång och vad är senaste trenden? 

 Vilka faktorer/uppgifter är viktiga för tillstånds-/tillsynsmyndigheten att få in och 

vilka krav bör tillståndsmyndigheten ställa? 

2 Material och metod  

Detta arbete är framförallt en produkt av en litteraturstudie gjord på rapporter och studier 

från befintliga reningsanläggningar. Kunskap har även inhämtats genom samtal med 

beställare, projektörer, utförare och tillsynsmyndigheter som bidragit med kunskap och 

erfarenheter inom området. Jag har även deltagit på VAK – vatten avlopp kretslopps-

konferensen som hölls i Borås 19-20 mars. Förutom det har jag även deltagit på seminarier 

om dagvattenjuridik och webinarium om dagvatten samt sökt efter information i biblioteks-

databaser, på internet, i lagtexter och i Miljöförvaltningens och Stadsbyggnadsförvaltningens 

arkiv. Vid sökning på internet och i databaser har sökord som dagvatten, dagvattenrening, 

reningstekniker, riktlinjer dagvatten, first flush, EU-direktiv, dagvattendammar, gröna tak 

med mera använts. Jag har valt att låta mina referenser på det kommunala VA-bolaget vara 

anonyma på grund av de nära samarbetsrelationerna som Miljöförvaltningen och VA-bolaget 

har. I arbetet finns ett fokus på Trollhättan men arbetet är därmed inte avgränsat till att bara 

gälla Trollhättan. 

3 Resultat  

3.1 Riktlinjer kring dagvatten 

3.1.1 Miljökvalitetsnormer  

Miljöbalkens femte kapitel anger att miljökvalitetsnormer är de nivåer som kan accepteras 

för att inte utsätta människor, miljön eller naturen för olägenheter eller betydande fara. 

Vattenmyndighetens fem vattendelegationer tog i december 2009 beslut om en 
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miljökvalitetsnorm som uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss 

tidpunkt. Här listas samtliga vatten i Sverige. Informationen finns också tillgänglig i 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Myndigheter och kommuner ansvarar för att 

dessa miljökvalitetsnormer följs. Detta görs bland annat genom beslut enligt miljöbalken och 

plan- och bygglagen. (Vattenmyndigheterna 2015 a) 

Utdrag ur VISS visar att 55 % av ytvattenförekomsterna i Europa har lägre än God ekologisk 

status eller potential. I Sverige är det främst i norra Norrland som god eller hög ekologisk 

status uppnås. Målet enligt EU:s vattendirektiv är att Sveriges vatten ska klara God ekologisk 

status till 2015 eller senast till 2027 vilket vi antagligen inte kommer att klara. Däremot kan 

30-50 % av Sveriges vattenförekomster klara God ekologisk status till 2030 (Lundström, 

muntl.).  

3.1.2 Miljökvalitetsmål 

Dagvattenhanteringen berörs direkt eller indirekt av minst sju av de 16 nationella 

miljömålen. (Tabell 1)  

Tabell 1. Berörda miljökvalitetsmål. Källa: Miljömål.se  

Miljökvalitetsmål 
  Nationella Mål 

Giftfri miljö 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."  

Ingen 
övergödning 

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten."  

Levande 
sjöar och 
vattendrag 

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas."  

God bebyggd 
miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."  

Grundvatten 
av god 
kvalitet 

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."  

Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård 

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."  

Ett rikt växt- 
och djurliv 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."  

3.1.3 Domar 

En översiktsplan (ÖP) får inte antas om dagvattenhanteringen inte säkerställs. Detta framgår 

i en dom från Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD p 5128-12) som gäller en ÖP som 

Staffanstorps kommun antog i december 2011. Översiktsplanen överklagades på grund av att 
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det var oklart vem som skulle ansvara för det öppna fördröjningsmagasinet och 

utformningen på detta. Domen i MMÖD fastslår att kommunen inte klargjort vem som 

ansvarar över dagvattnet och att detta måste fastslås innan översiktsplanen kan fastslås. 

3.1.4 Kommunala riktlinjer 

Trollhättan har tagit fram gemensamma riktlinjer tillsammans med grannkommunerna 

Uddevalla och Vänersborg, som ligger till grund för de kommunala dagvattenhanteringarna. 

Riktlinjerna ger att dagvatten ska hanteras som en resurs och att det ska hanteras på lämpligt 

sätt. Vidare anger riktlinjerna att förorenat dagvatten ska separeras från rent dagvatten och 

att det ska synliggöras när det är möjligt. Hanteringen ska ske på ett sätt så att god 

bebyggelse- och god naturmiljö kan uppnås. (Trollhättans Stad 2010).  

Dessa riktlinjer ska följas när samtliga aktörer i Trollhättan ska planera, exploatera, uppföra 

och genomföra verksamheter eller åtgärder som innebär att dagvatten måste hanteras. 

3.2 Föroreningar att rena 

De vanligaste källorna till föroreningar i dagvattnet är:  

 Trafik 

 Byggmaterial; Tak och plåtfasader som medför koppar- och zinkföroreningar. 

 Atmosfärisk deposition 

 Miljöfarliga verksamheter 

 Fordonstvätt på gatan 

 Bränder och släckvatten  

Vanliga problemområden är högtrafikerade vägar, parkeringsplatser och industriområden. 

Där den största föroreningskällan är bilarna. Enligt en studie som Trafikverket (2011) 

genomfört slits ca 130 000 ton vägbeläggning loss från de svenska vägarna varje år. 

Vägbeläggningen innehåller asfalt, sten och bindemedel. I detta bindemedel finns spår av 

organiska miljögifter och cancerframkallande kolväten.  Dessutom hamnar även ca 9 000 ton 

däckmaterial, i diken, bäckar, sjöar och hav. Vägdagvatten innehåller även 1-10 mg olja/liter 

dagvatten. Trafiken bidrar inte enbart till direkt tillförsel av föroreningar utan även till 

diffusa utsläpp i form av atmosfäriskt nedfall (våt- och torrdeposition) som sprids över större 

områden inom staden och dess omgivningar. Även snö, grusning/sandning och saltning av 

vägarna kan bidra med stora negativa effekter på recipienten (Bick et al, muntl.). Vägsaltet 

kan bidra till att förgifta växter och djur och störa deras tillväxt och dessutom kan det tränga 

ner till vårt grundvatten. 

Dessutom bidrar fordonen till föroreningar när folk tvättar bilarna på gatan där vattnet kan 

rinna till dagvattenbrunnar. Då hamnar både föroreningar från bilen så som olja, metaller, 

suspenderat material och näringsvärden och dessutom kemikalier från tvättmedlen i 

recipienterna.  

Bilaga 10 i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) innehåller en lista på 33 (45 i den 

uppdaterade versionen) miljöfarliga och prioriterade ämnen. Utsläpp från dessa ämnen ska 

inom arbetet med vattenförvaltningsförordningen utredas, minskas och elimineras.   

Av de ämnen EU har listat i vattendirektivet är det 20 stycken som kan hittas i svenskt 

dagvatten: Nonylfenoler, Oktylfenol, Endosulfan, Ftalater, Kadmium, Bly, Kvicksilver, 

Nickel, Koppar, Tributyltenn, Fluoranten, Polyaromatiska kolväten, Bromerade difenyletrar, 
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Arsenik, Krom, Zink, Silver, PCB, Kväve och Fosfor (Rent Dagvatten 2015). En del av dessa 

ämnen är idag förbjudna i EU som till exempel Nonylfenoler, ett giftigt svårnedbrytbart 

ämne som kan leda till sterilitet. Detta ämne används i textiler och kan fortfarande 

importeras från länder utanför EU. Föroreningarna har olika effekter på hälsa och miljön. En 

del är till exempel cancerframkallande, hormonstörande, pH-, njur- eller skelettpåverkande. 

Fosfor- och kvävetillförsel kan leda till övergödning vilket bland annat klassas som ett stort 

hot mot havsmiljön (Havs och vattenmyndigheten 2014).  

En del av dessa ämnen överskrider miljökvalitetsnormen idag, till exempel polyaromatiska 

kolväten (PAH – bland annat i spillolja och gummidäck) och tributyltenn (TBT – bland annat 

i båtbottenfärg). De PAH: er som klassas som prioriterat farligt ämne i Sverige är: (Rent 

Dagvatten 2015) 

 Benso(a)pyren 

 Benso(b)fluoranten 

 Benso(k)fluoranten 

 Benso(g,h,i)perylen 

 Indeno(1,2,3-c)pyren 

 

De föroreningsgrupper som det oftast ställs reningskrav på är metaller (t.ex. koppar, 

kadmium, bly, nickel och zink), PAH: er, oljor, näringsämnen (fosfor och kväve) samt 

suspenderade partiklar (SS). (Tabell 2) 

Dagvatten har på många håll en stor effekt på näringsvärdet i sjöar och vattendrag. Av den 

totala antropogena fosfortillförseln som sker till södra Östersjön står dagvattnet för ca 6 % 

(26 ton). (Vattenmyndigheterna 2015 b) 

Det kan ibland vara svårt att se effekten av olika föroreningar på växt- och djurliv då faktorer 

som pH, syrehalt och temperatur påverkar ämnenas giftighet. Dessutom kan ämnen som var 

för sig inte innebär så stor påverkan tillsammans bidra till en negativ inverkan vilket kallas 

synergieffekt.  

I slutet av 2014 och början av 2015 var diskussionerna om Perfluorerade ämnen (PFOS) 

frekventa i media. Höga halter som kan vara cancerframkallande uppmärksammades bland 

annat i uttrar i Örebro län och i ytvatten nära platser där det använts släckningsskum. 

Ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande 

ytor. PFOS används i många olika produkter i låga halter även om användningen har minskat 

under senaste 10 åren. (KemI 2015) 

Det finns inga generella reningskrav av dagvatten idag. Det är istället upp till kommunerna 

att utifrån miljöbalken besluta vilka krav som ska ställas. En del kommuner har tagit fram 

egna riktvärden som de använder när de ställer krav (Tabell 2). Dessa skiljer sig en del ifrån 

varandra både till halt och till de ämnen som regleras. En del kommuner baserar sina 

riktvärden på eller hänvisar till Stockholms Stads eller Göteborgs Stads riktlinjer när de tar 

fram egna. Till exempel har bland annat Tyresös och Norrköpings kommuner baserat sina 

riktvärden på Stockholms Stads riktvärden (Norrköpings kommun, 2009) (Tyresö kommun). 

Om någon har fått ett krav eller föreläggande att klara dessa riktvärden innebär det att om 

halterna överstiger riktvärdena så måste åtgärder vidtas för att halterna ska minska. 

 

 

 



 

6 
 

Tabell 2. Exempel på kommunala riktvärden för dagvatten. Källa: Göteborgs Stad 2013, RTK 2009 och Järfällas 
kommun 2013. 

Riktvärden rening av dagvatten i Göteborg, Stockholm och Järfälla 

  

Enhet Göteborg 

Stockholm 
Mindre sjöar, 
vattendrag 
och havsvikar 

Stockholm 
Större sjöar 
och hav 

Stockholm 
Verksamhets-
utövare 

Järfälla 

Arsenik µg/l 15         

krom µg/l 15 10,0-15 15-25 25 15 

Kadmium µg/l 0,4 0,4-0,5 0,45–0,5 0,5 0,3 

Bly µg/l 14 8,0–10 10-15,0 15 3 

Koppar µg/l 10 18-30 30-40 40 9 

Zink µg/l 30 75-90 90-125 150 15 

Nickel µg/l 40 15-30 20-30 30 45 

Kvicksilver µg/l 0,05 0,03-0,07 0,05-0,07 1 0,04 

PCB µg/l 0,014         

TBT µg/l 0,001         

Oljeindex µg/l 1000 400-700       

Benso(a)pyren µg/l 0,05 0,03-0,07 0,05-0,07 0,01   

MTBE µg/l 500         

Bensen µg/l 10         

pH   6,0–9,0         
PAH 
(samling) µg/l         1 

Totalfosfor µg/l 50 160-175 200-250 250   

Totalkväve µg/l 1250 2000-2500 2500-3000 3500   

TOC mg/l 12         

Suspenderat 
material mg/l 25 40-60 50-75 100   

Partiklar   

Krav på minst 90 % 
avskiljningar av 
partiklar > 0,1 mm 
om partiklarna 
kommer från tvätt- 
processer utomhus 
eller motsvarande         

Flöde   

Utsläppspunkt i 
recipient får 
utsläpps- mängden, 
som 
momentanvärde 
vara högst 1/10 av 
recipientens 
momentanvärde.         

 
Kvicksilver och zink är svåra att rena. När Torps köpcentrum i Uddevalla skulle utvidgas med 

ett nytt område för att bland annat rymma IKEA och City Gross gjorde Sweco en beräkning 

över föroreningar och dimensionering av dagvattendammar för området. De använde sig av 

Stockholms Stads riktvärden för dagvatten som anger ett värde för kvicksilver på 0,03 µg/l. 

Deras beräkningar visade att belastningen av kvicksilver efter exploatering och rening skulle 

vara 0,048 µg/l. Enligt rapporten ansågs det inte nödvändigt att utföra extra åtgärder för att 

hantera den överskridna kvicksilverhalten då kvicksilver ofta överskrider riktvärden i urbana 
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områden. Dessutom anger rapporten att det finns brister i mätdata när det gäller just 

kvicksilver. (Sweco 2010) 

Problemet med kvicksilver är stort i Sverige då vi har en stor deposition här som kommer 

från andra länder. På grund av det så har Sverige fått dispens från EU och undantas från 

kravet på att klara miljökvalitetsnormen för kvicksilver. (Bick et al, muntl.)  

Föroreningarna förekommer både i löst form och i partikelform. Beroende på vilken form 

föroreningen har så påverkar de människor, växt- och djurliv och miljö på olika sätt. 

Partikelbundna föroreningar kan sedimenteras medan lösta föroreningarna måste renas eller 

avskiljas på annat sätt (Andersson muntl.). 

3.2.1 Beräkningar och mätningar 

Storm Tac är en dagvatten- och recipientmodell som använder schablonhalter för beräkning 

av dagvattnets flöde, näringsämnen och föroreningar. Den kan även användas vid 

dimensionering av till exempel dagvattendammar. Modellen är utvecklad i Excel och Visual 

basic och kan länkas till GIS-modeller och andra databaser. I denna modell finns mätdata 

från långvariga flödesproportionella mätningar och provtagningar. Denna beräkningsmodell 

kräver endast avrinningsområdets yta (ha) per markanvändning. Efterfrågas mer tillförlitlig 

data så kan följande faktorer aven föras in i modellen (Larm 2000): 

 Trafikintensitet (fordon/dygn)  

 Recipientens area och volym  

 Nederbörd 

 Avrinningskoefficienter  

 Vattendjup 

Det har genomförts en hel del provtagningar på dagvattenanläggningar i Sverige. 

Provtagningar är ofta kostsamma. För att testa en ny produkt/anläggning/metod krävs 

långvariga mätningar med regelbunden provtagning. Larm (2000) menar att det därmed är 

en vedertagen metod att använda sig av schablonhalter och beräknade värden och mängder. 

Det är stora variationer av föroreningshalter i dagvatten. Variationerna beror inte bara på 

områdets förutsättningar och belastningar utan halterna varierar även under ett regn, mellan 

olika regntillfällen och mellan olika säsonger. Av denna anledning blir provtagningen ofta 

omfattande om det ska gå att kunna dra några generella slutsatser. (Alm, muntl.). 

En parameter som forskarna inte är helt överrens om är det som kallas ”First flush” dvs. det 

första regnet efter en torrperiod. En del forskare menar att 80 % av föroreningsbelastningen 

avrinner med de första 20 % av avrinningen i ett regn och andra att 50 % av 

föroreningsbelastningen avrinner med de första 25 % av avrinningen (Alm, muntl.). Detta 

sker på grund av att det har ansamlats mycket föroreningar på ytorna sedan senaste regnet 

och att det första flödet tar med sig den största delen föroreningar till nät eller recipient. 

Under dessa minuter kan vissa föroreningshalter komma upp i toxiska nivåer för vissa 

organismer. Det finns dock andra forskare som menar att de har utfört provtagning och att 

det inte går att påvisa detta påstående (Bach et al. 2010).  

3.3 Tekniker för dagvattenrening 

Frånvaron av enkla sätt att få överblick över de olika möjliga reningsvalen har 

uppmärksammats hos flera aktörer som arbetar med dagvatten. Efterfrågan på detta finns 
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hos såväl kommuner som hos VA-bolag och konsulter vilket nu har börjat leda till 

upprättande av olika tekniklistor. Till exempel så håller för närvarande Vinnova –en statlig 

innovationsmyndighet hos näringsdepartementet- på att ta fram en rapport som ingår i deras 

projekt ”Grågröna systemlösningar för hållbara städer”. Där har de inventerat dagvatten-

lösningar för urbana miljöer (Vinnova 2014). Denna rapport presenterar merparten av de 

reningstekniker som är vanliga i städerna idag.  

Det finns tre övergripande alternativ vid val av reningsteknik: leda bort dagvattnet för rening, 

rena på plats eller en kombination. Valet kan också vara kommunal rening eller enskild 

rening. 

Utöver detta är en vanlig hantering av dagvatten att anlägga så kallade fördröjningsmagasin 

eller andra anläggningar för att fördröja dagvattenflödet. Detta har två vinster; dels sker en 

liten sedimentering där en liten del av föroreningarna binds i sedimentet dels minskas flödet 

ut i recipienten vilket leder till att den därmed inte belastas så hårt. Dessa anläggningars 

primära funktion är inte att dagvattnet ska renas utan för att minska översvämningar. 

3.3.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

LOD-begreppet infördes på slutet av 70-talet och är från och med 90-talet ofta infört i 

kommunerna översiktsplaner. Dock står det sällan i dessa planer hur LOD ska tillämpas.  

 

Dagvattenhantering som innebär att vattnet leds bort och omhändertas på annan plats kan 

påverka grundvattenbalansen. Syftet med LOD är att dagvattnet ska omhändertas på plats 

och därmed minska påverkan på grundvattenbalansen. LOD bidrar även till att minska 

belastningen på ledningssystemen och att reningen sker vid källan istället för att spridas och 

förorena annat, rent dagvatten. En följdreaktion kan även vara att dricksvattenförbrukningen 

minskar då en LOD-anläggning kan bidra till att gräsmattor, rabatter och grönsaksland kan 

vattnas med regnvatten används istället för kranvatten. (Umeva 2009) 

Enligt Trollhättans riktlinjer för dagvattenhantering ska lokalt omhändertagande av 

dagvatten genomföras där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Dock ska infiltration 

till exempel inte tillåtas i områden med förorenad mark där det finns risk för urlakning eller 

på platser där naturtyp eller jordart inte är lämplig. Det är inte heller lämpligt att infiltrera 

smutsigt dagvatten på platser nära grundvattentäkter då föroreningarna lätt kan föras ner till 

grundvattnet. (Trollhättans Stad 2010) 

Lokalt omhändertagande av dagvatten kan ske på två sätt; genom infiltration och perkolation 

eller genom fördröjning. Om detta ska vara en möjlig lösning måste ett antal undersökningar 

göras, till exempel: 

 Mark- och vattenförhållandena måste undersökas för att säkerställa att marken klarar 
av att ta emot regnet. 

 Ytavrinning 

 Nederbördsvariationer 

 En utredning om jordartens magasineringsförmåga och vattengenomsläpplighet 

På Umeva:s hemsida kan man läsa: ”Infiltration i marken är det naturliga sättet att ta 

omhand regnvatten. En fördel med det är att en stor del av föroreningar i vattnet då 

fastnar i marken och tas omhand av markens mikroorganismer.” (Umeva 2013) 
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På samma sätt som i det kommunala ledningsnätet som leder spill- och dagvatten till 

reningsverket så bör flödena varken vara för stora eller för små när dagvatten leds till 

recipienter. LOD bidrar i vissa fall till minskade flöden till en recipient där effekten då blir att 

vattenomsättningen minskar vilket ökar risken för igenväxning.   

3.3.2 Reningsanläggningar 

Det går att kategorisera reningsanläggningar i två övergripande kategorier: öppna eller 

slutna. (Tabell 3) 

 Tabell 3. Exempel på olika reningsanläggningar  

Exempel på reningsanläggningar för 
dagvatten 

Öppna Slutna 

Dammar Oljeavskiljare 

Våtmarker Brunnsfilter 

Öppna diken Resorptionsdike 

Översilningsytor Genomsläpplig mark 

Kanaler Rotzonsanläggning 

Bäckar Markbädd 

 

Trollhättans riktlinjer (och då även Vänersborgs och Uddevallas riktlinjer) ger: ”Dagvattnet 

skall om möjligt fördröjas, reduceras och renas genom användning av öppna 

dagvattensystem.” (Trollhättans Stad 2010). Riktlinjerna antogs 2010 och 2013 anlade det 

kommunala VA-bolaget kommunens första och enda öppna dagvattensystem. Då anlades en 

dagvattendamm. Eventuellt är ytterligare två dammar på väg att anläggas i kommunen; vid 

det gamla köpcentret och vid det nya. Vid det nya köpcentret ska även genomsläpplig mark 

och fördröjningsmagasin användas. 

Under 6 timmar på sensommaren 2014 fick Malmö 100 mm regn vilket ledde till 

översvämningar på många platser. Kostnader för dessa beräknades till över 300 miljoner 

kronor. Enligt uppgift var det områden med öppna dagvattenlösningar som klarade sig bäst. 

(Dagvattenguiden 2015 b)  

Enligt Naturvårdsverket (2010) kan öppna dagvattenlösningar komplettera befintliga 

lösningar och leda till flera miljövinster. Förutom att de kan bidra till minskade 

översvämningar och minskad belastning på reningsverk kan öppna dagvattenlösningar leda 

till ökad biologisk mångfald i utemiljön. Dessutom visade studien att många upplever att 

öppet vatten i stadsmiljö är positivt. I Malmö genomfördes ett projekt med öppna 

dagvattensystem som bland annat ledde till lägre energianvändning i reningsverket med ca 

60 %.  

En reningsteknik som ofta används idag för att ta hand om dagvatten från ytor med många 

transportrörelser som till exempel bensinstationer, parkeringar och industriytor är 

oljeavskiljare. Trafikverket använder ofta våta dagvattendammar för att rena vägdagvatten 

från stora vägar (Trafikverket 2014). Andra vanliga reningsanläggningarna är torra dammar, 

gröna tak samt permeabel asfalt. Tabell 4 visar en överskådlig sammanställning över dessa 

samt ett par anläggningar ytterligare, varav en är en typ av fördröjningsmagasin. I tabellen 

framgår bland annat en del fördelar och nackdelar med dessa anläggningar. Generellt är att 
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de fungerar sämre i kallt väder och att anläggningar med någon form av infiltration inte 

fungerar så bra vid hög grundvattennivå.  

Tabell 4. Sammanställning över några vanliga reningsanläggningar. Källor: Larm et al 1999, Larm 2000, Vinnova 

2014, Andersson muntl. 

 

3.3.2.1 Rening med brunnsfilter – en studie 

Sweco har tillsammans med Trafikverket, Svenskt vatten och Nacka kommun genomfört en 

studie av reningseffekten på dagvatten med brunnsfilter. Studien genomfördes under 2012-

2013 i ett hårt exploaterat område i Nacka. De monterade 50 brunnsfilter innehållande bark 

och träflis. I studien provtogs utgående dagvatten regelbundet. Resultatet jämfördes med 

Anläggning Funktion Skötsel Renar Fördelar Nackdelar Övrigt

Infiltration

Infiltrationsanläggningar 

fungerar genom att föroreningar 

fastläggs i infiltrationsmaterialet 

och i den omgiv ande marken

Kontroll om 

marken bliv it 

v attenmättad. 

Tungmetaller, 

näringsämnen

Om infiltration kan 

ske på plats 

påv erkas 

v attenbalansen 

minimalt.

Stora krav  på 

toppografi, 

hy drologin och 

genomsläpplighet 

m.m.

Kan kompletteras med 

slam- eller oljeav skiljare 

för extra rening.

Våta dammar

Dammar har tv å funktioner: 

Fördröjning och rening. Reningen 

baseras på sedimentering, 

v äxtupptag och nedbry tning med 

hjälp av  bakterier och 

mikroorganismer

Rensning och 

av lägsning av  

sediment med 

ett par års 

mellanrum

Fosfor, kv äv e, 

lösta 

näringsämnen, 

tungmetaller, 

koliforma 

bakterier och 

organiskt 

material

Har ett högt 

estetiskt v ärde

Kräv er relativ t stor 

y ta, reningseffekten 

v arierar med årstid 

och fungerar sämre 

v intertid, kan finnas 

säkerhetsrisker i 

form av  

drunkningsrisk

Folk planterar ibland in

fiskar som har en

negativ effekt på de

v äxter som ska rena

föroreningarna.

Oljeavskiljare

Olja skiljs från partiklar och stiger 

till y tan medan partiklar sjunker 

till botten. Oljeav skiljare är ofta 

täta men kan äv en konstrueras 

med en genomsläpplig botten. Kan 

kompletteras med koalecensfilter 

för bättre av skiljningsgrad.

Slamsugning 

årligen och 

regelbundna 

besiktningar 

Av skiljer 

framförallt olja 

men äv en 

suspendetat 

material, 

metaller och 

näringsämnen. 

Har larmfunktion 

som larmar när det 

är dags för skötsel

Koalecensfilter 

fungerar inte om det 

blir under -8 grader. 

Har låg effekt på 

miljögifter. Låg 

reningsniv å

 på löst olja.

Brunnsfilter

Filter som installeras i 

dagv attenbrunnar. Vattnet 

rinner genom filtret och 

föroreningarna stannar kv ar.

Filtret behöv er 

by tas ut 

v anligtv is 2-4 

gånger per år

Renar 

framförallt 

partiklar

Kan monteras i 

redan anlagda 

brunnar. 

Filtrena sätts lätt 

igen, stora kostnader 

att by ta filter

Det råder oenighet i hur 

anv ända filtren bör 

hanteras. Då de 

innehåller my cket 

föroreningar ty cker en 

del att de ska deponeras 

medan andra anser att 

filtrena kan komposteras

Gröna tak

Taket beläggs med mossa och 

sedum. Vattenflödet utjämnas och 

upp till 7 5 % av  årsnederbörden 

av dunstar. Växtligheten 

kv arhåller eller bry ter ner 

föroreningarna.

Årlig 

dräneringskont

roll bör göras 

och taket ska 

gödslas

Luftburna 

föroreningar 

som tillförs v ia 

regn. 

Låga driftkostnader

När regnv oly men 

öv erstiger takets 

magasinsv oly m så är 

av rinningen i 

samma storleks-

ordning som från ett 

v anligt tak. Om 

v äxtbädden då är 

v äldigt näringsrik 

kan det ske läckage 

av  näringsämnen.

Har en positiv  effekt på 

buller och 

energianv ändningen i 

fastigheten, som båda 

minskar. Dessutom ökar 

takets liv slängd på 

grund av  den sky ddande 

y tan.

Kassetter

Framförallt ett 

fördröjningsmagasin för att 

reglera flödet till rörnät eller 

recipient. By ggs upp av  kasetter 

och kan dimensioneras för olika 

stora flöden.

Ska spolas för 

att minska 

igensättning

Partikelbundna 

föroreningar 

som 

sedimenteras.

Minskar 

belastningen på 

recipient. 

Låg reningsgrad

Torra dammar/ 

Översilningsytor

Ytor som utformas så att 

dagv atten ansamlas och långsamt 

leds till recipient. Under v ägen dit 

kan en del v atten infiltrera i 

marken. Rening sker v ia 

filtrering, v äxtupptag och 

sedimentation. Dessa y tor är torra 

mellan regnen. 

Gräset bör 

klippas och 

samlas in för 

att 

näringsämnen 

inte ska frigöras 

när gräset 

bry ts ned. 

Framförallt 

suspenderat 

material, 

metaller och 

näringsämnen.

Billigt att anlägga 

och låga 

driftkostnader och 

inte y torna sätts 

igen. Bra 

av skiljning av  

tungmetaller.

Sv åra att underhålla 

och att hindra 

igensättning, sämre 

rening v intertid

Framförallt av sedda att 

hantera dagv atten från 

små tillringsområden (2-

4ha). 

Permeabel asfalt

Asfalten är porös och v ilar på ett 

lager av  makadam. Vattnet 

samlas upp i ett dräneringsrör och 

leds till ledningsnätet eller till 

recipient. 

Kontroll av  

slitage

Näringsämnen, 

Organiskt 

material och 

metaller

Billigt om den ej 

behöv er göras om 

v id igensättning. 

Minskar mängden 

v atten till recipient 

eller ledningsnät. 

Färre 

dagv attenbrunnar 

behöv er anläggas.

Fungerar sämre om 

trafikbelastningen är 

hög och om marken 

fry ser. Klarar inte 

rena grov a partiklar. 

Det uppstår stora 

problem om asfalten 

blir igensatt. Sv årt 

att av göra 

liv slängden. Känslig 

för v ägsalt, sand och 

snöplogning

 Minskar risken för 

v attenplaning.
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Stockholms Stads riktvärden och med värden från provtagning från samma område fast utan 

filterrening. Resultatet för årsmedelhalten av föroreningarna i dagvattnet visade att vissa 

ämnen till exempel kväve klarade riktvärdena utan rening där provtagning visade 0,9 µg/l 

mot riktvärdet 2,0 µg/l. Andra ämnen som exempel zink klarade däremot inte riktvärdena 

trots rening där provtagningen visade 150 µg/l mot riktvärdet 75 µg/l. Framförallt metaller 

och suspenderat material överskred riktvärdena. Dessutom var ett par ämnen högre i 

utgående vatten med filter än utan filter. Framförallt gällde detta metaller i löst form. Till 

exempel visade provtagning av löst koppar utan filter12 µg/l och med filter 18 µg/l.  En teori 

som Sweco hade om detta var att filtret kan haft en medverkan i att förändra metaller i fast 

form till löst form. Deras slutsats var att fler studier behöver göras för att säkerställa det 

resultat de fick fram i denna studie eftersom provtagningen med och utan filter skedde under 

olika år och därmed hade något olika förutsättningar. (Alm, muntl.)  

3.3.3 Dimensionering 

Idag finns inga lagkrav på hur dimensioneringen av dagvattenledningar/anläggningar ska 

göras. Svenskt vatten har tagit fram riktlinjer som innehåller anvisningar för beräkningar av 

allmänna avloppsledningar. De har ingen juridisk bärighet men används som 

dimensioneringskrav. De som gäller idag kom 2004 kallas P90. Där anges att dimensionering 

ska ske utifrån ett 10-årsregn. Dessa är snart på väg att bli ersatta av en uppdaterad version 

som kommer kallas P110. Svenskt Vatten har under 2014 haft P110 ute på remiss och svaren 

sammanställs för närvarande. De nya riktlinjerna kommer med största sannolikhet innebära 

att dimensioneringen istället ska anpassas till 15- eller 20-års regn.  

3.3.4 Val av reningsteknik 

Vid val av teknik för hantering av dagvatten när nya vägar och områden med hårdgjorda ytor 

ska anläggas är platsens förutsättningar avgörande (Trollhättan Energi AB muntl.). 

Framförallt hur stor yta som finns tillgänglig, hur marken ska användas, hur flödena ser ut 

eller hur mycket dagvatten som ska hanteras. Idag finns det en anläggning som Trollhättan 

Energi AB har anlagt i syfte att dagvattnen ska renas. Övriga anläggningar är endast lagda för 

att förhindra översvämningar. Främst har de anlagt kassettmagasin och rörmagasin. 

Kassettmagasinen, som liknar sammansatta drickbackar, har en viss renande effekt då 

partiklar fastnar i kassetterna och sedimenteras. Rörmagasinen, som i princip är ett stort rör 

som sedan mynnar ut i ett mindre rör, bidrar inte till någon större rening bortsett från att det 

sitter galler i inloppet som hindrar löv och annat organiskt material att hamna i recipienten.  

 

Figur 1. Kassettmagasin. Källa: Avloppscenter 2015 

3.3.5 Skötsel av reningsanläggningar 

Ingen av de anläggningar som det kommunala VA-bolaget i Trollhättan har anlagt har idag 

någon skriftlig skötselplan, utan rening och rensning sker efter påbud. Enligt uppgift är 

kassettmagasinen både kostsamma och ganska svåra att spola vid igensättningar.  

(Trollhättan Energi AB muntl.) 
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Enligt Rent Dagvatten, som är en nationell förtagargrupp som arbetar med att hjälpa 

kommuner med hållbara lösningar för hantering och rening av dagvatten, finns det ett stort 

problem med anläggningar som inte sköts. De har uppmärksammat att det råder brist på 

underhåll och att anläggningarna därmed inte fungerar. Detta ofta som en följd av att 

anläggningarna har lagts och sedan glömts bort. Behovet av skötsel gäller alla typer av 

anläggningar. (Bick et al, muntl.) 

3.3.5.1 Dagvattendammar  

Det har genomförts ett flertal studier på dagvattendammar med avseende på att kontrollera 

om dammarna uppfyller reningskraven. Resultaten varierar. Flera rapporter visar på att 

dammarna inte har skötts och att reningen därmed inte klarar kraven. En damm behöver till 

exempel slamsugas med jämna intervall, sly och växter kan också behöva rensas (tabell 4). 

Brist på skötselkunskap har lett till att Oxunda vattensamverkan har tagit fram en 

skötselhandbok för att hjälpa verksamhetsutövaren att ta fram ett skötselprogram (WRS 

Uppsala AB, 2013).  

I Getteröns naturreservat finns det en dagvattendamm där det vid flertalet gånger har hittats 

döda fiskar. En anledning till detta kan vara att dammen inte sköts och att ledningarna till 

dammen inte stängs av vid stora utsläpp av skadliga ämnen. (Eliasson, 2014) 

3.4 Handläggning på miljökontor 

3.4.1 Lagstiftning 

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och 

behandlas som ett sådant” (EU:s ramdirektiv för vatten). 
Det finns idag ingen juridisk definition av dagvatten även om begreppet omnämns i 

regelverk. En del av dagvattnet kan enligt 9:2 § MB definieras som avloppsvatten. Dock kan 

det inte anses rimligt att allt dagvatten ska avledas och renas som avloppsvatten enligt 9:7 

MB. Att avleda eller släppa ut dagvatten är däremot enligt 9:1 MB en miljöfarlig verksamhet. 

Om en anläggning anläggs i ett vattenområde med syfte att påverka vattnets djup eller läge 

gäller kapitel 11 i miljöbalken då detta är en vattenverksamhet.  

Det pågår för närvarande ett arbete med att göra Göta Älv till ett vattenskyddsområde. I och 

med inrättandet av detta kommer krav på att ansöka om tillstånd för att få avleda dagvatten 

från hårdgjorda ytor större än 100 m2. Större delen av Trollhättan kommer att ingå i 

vattenskyddsområdet och därmed kommer krav på tillstånd att gälla i nästan hela 

kommunen. Föreskrifterna ska ut på remiss för andra gången till berörda kommuner under 

hösten. Förslag på vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens 

vattenskyddsområde: ”5 § a) Avledning av dagvatten från ytor där avrinning sker till 

dagvattennätet eller till ytvattenrecipient får ej anläggas utan tillstånd. Undantag gäller 

avledning från ytor som utgörs av tomtmark eller lokalgator utanför detaljplanelagt område 

samt från parkeringsplatser med en yta mindre än 100 m². ” 

Miljöbalkens andra kapitel 3 § ger: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksam-

heten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 

syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighets-
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mått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” 

6§ ger: ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 

det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.” 

3.4.2 Handläggning 

Miljökontoren har många roller varav en roll är att bedöma när det krävs åtgärder för att 

förebygga risker för att olägenheter för människor och miljön uppstår. Första bedömningen, 

när någon ska vidta en åtgärd eller utföra en verksamhet där det kommer att uppstå 

dagvatten som måste hanteras, är om åtgärden/verksamheten är av det slag att det krävs 

rening av dagvattnet eller inte. Ifall det råder risk för att en recipient, ett vattenskyddsområde 

eller annat skyddsvärt område kan bli förorenat så ska krav på rening ställas. Idag finns ett 

flertal sätt att rena dagvatten på. Detta utgör ibland ett problem vid granskning av 

anmälan/ansökan då miljökontor behöver ha kunskap om anläggningarna för att kunna göra 

en bra bedömning av sökandes val.  

I och med vattenskyddsområdets införande, som eventuellt kommer att ske under 2016, 

kommer krav ställas på tillståndsansökningar för avledning av dagvatten från ytor där 

avrinning sker till dagvattennätet eller till ytvattenrecipient. Bilaga 1 är en möjlig 

ansökningsblankett för dagvattenanläggning samt en lathund för att granska om ansökan är 

komplett och om den tänkta lösningen är en bra lösning.  

3.4.3 Trender 

3.4.3.1 Dagvattentaxa  

I Växjö hade de ett problem med att 60 % av ledningsnätet var underdimensionerat. 

Beräkningarna visade att det skulle kosta 2 miljarder att åtgärda vilket inte skulle vara rimligt 

enligt rimlighetsavvägningen i andra kapitlet miljöbalken. 2013 införde de istället en 

dagvattentaxa för samtliga fastighetsägare. Den infördes som ett styrmedel för att minska 

dagvattnets volym och för att få in pengar för dagvattenhanteringen. Taxan är beroende av 

fastighetens area och hur stor del av den som är av hårdgjord yta. På detta sätt har de fått 

fastighetsägare att självmant engagera sig i dagvattenproblematiken eftersom åtgärder ger 

lägre taxa. (Bengtsson och Samuelsson, muntl.) 

3.4.3.2 Gröna tak 

I flera kommuner införs i ÖP att det ska anläggas gröna tak. Andel gröna tak varierar i olika 

ÖP men tanken är att det ska minska dagvattnet och ha en positiv inverkan på klimat-

förändringarna. Dock råder det oenighet bland juristerna i huruvida det är lagligt av 

kommunerna att ställa krav på gröna tak på detta sätt. (Mörtberg, muntl.)(Andersson, 

muntl.) 

3.4.3.3 Öppna dagvattenlösningar 

I allt fler dagvattenriktlinjer, dagvattenpolicys eller liknande texter står det att dagvatten ska 

ses som en estetisk tillgång. Som i till exempel i Stockolms Stads dagvattenstrategi: 

”Dagvatten är en del av vattnets kretslopp och ska användas som en resurs för att skapa 

attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön.” Med detta menas att dagvattnet ska 

renas/hanteras i öppna lösningar. (Stockholms Stad 2015, Trollhättans Stad 2010) 
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3.4.3.4 Förebyggande arbete 

För att minska de föroreningar som ska renas finns det vissa förebyggande åtgärder som kan 

vidtas. Till exempel finns det ett flertal kommuner som inte tillåter att det används 

obehandlad koppar vid nybyggnation som en förebyggande åtgärd (Göteborgs Stad 2009). 

Ett sätt att minska PCB i dagvattnet är att ställa krav på PCB-sanering ibland annat fogar.  

3.4.3.5 Abonnemang 

Rent Dagvatten har utarbetat en tjänst där de erbjuder abonnemang på omhändertagande av 

dagvattnet. En kommun, ett företag eller organisation kan köpa ett abonnemang där det 

första steget är att Rent Dagvatten utför en behovsanalys. Utifrån den så väljer de 

tekniklösning, projekterar och installerar. Därefter utför det skötsel och underhåll av 

anläggningarna och varje år kommer det en årsrapport. Systemen tar hänsyn till ökade 

regnvolymer och klimatförändringar och fokus läggs på ekosystemtjänster. (Rent Dagvatten 

2015) 

3.5 Forskningsområden/utvecklingsområden 

Det har gjorts många mätningar och provtagningar i olika projekt tidigare men för att kunna 

ta fram bra schablonvärden för att kunna använda i beräkningar är det bra med så många 

referensvärden som möjligt. För tillfället pågår ett projekt mellan Umeva och LTU med 

flödesmätning och automatisk provtagning av dagvatten i fyra olika avrinningsområden. 

Dessa schablonvärden ska exempelvis kommuner kunna använda för att förbättra de 

modelleringsverktyg som används för att göra uppskattningar av dagvattnets förorenings-

belastning. Resultatet ska också användas vid utveckling av reningstekniker som då ska 

kunna utformas efter den förorening som ska renas. (Dag&nät 2014) 

4 Diskussion  

4.1 Metod 

Den valda metoden har framförallt inneburit att ta del av vad andra har kommit fram till, 

sammanfatta och dra egna slutsatser. Trots alla rapporter och analyser som finns och som 

denna rapport delvis baseras på är ämnet fortfarande i utvecklingsstadiet och mer forskning 

och kunskap behövs. En metod med fler studiebesök och fler praktiska inslag hade kanske 

varit att föredra men förutsättningarna för det har varit begränsade. Att besöka olika 

reningsanläggningar skulle tagit mycket tid då det endast finns en i sådan i Trollhättan. 

Alternativ att genomföra provtagningar och att dra slutsatser av dessa skulle vara svårt då 

även provtagning skulle kräva mycket mer tid. Att däremot dra slutsatser av vad andra har 

forskat fram känns som en rimlig medelväg i dagsläget. 

4.2 Föroreningar 

Föroreningarna i dagvattnet kan ställa till mycket problem för djur och natur. Fiskar blir 

sterila och växter dör. Även människor kan bli drabbade, framförallt om föroreningarna når 

vårt grundvatten eller våra dricksvattentäkter. Rent spontant känns det bra att många ämnen 

har blivit förbjudna i EU men det är oroande att de fortfarande finns att importera och att de 

finns i vatten och natur och att de giftiga ämnena fortfarande lakas ut.  

Av de ämnen som EU har listat så finns det idag ett antal som ligger över Miljökvalitets-

normen. Flera av dessa ställs det dock inte några reningskrav på i de riktvärden som varken 

Göteborgs Stad eller Stockholms Stad ställer (se tabell 2). TBT är idag till stor del utfasad 
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men halter går fortfarande att hitta då det bland annat finns i sediment. Göteborgs Stad och 

Stockholms Stad ställer endast krav på ett PAH; Benso(a)pyren som framförallt uppkommer 

vid vedeldning. Trots att fler PAH: er är prioriterade är det inte så vanligt att ställa 

utsläppskrav på dessa. Järfälla kommun har listat PAH i sina riktvärden vilket är ganska 

ovanligt. De har däremot inga riktvärden för fosfor och kväve som generellt är ett stort 

problem i många vattendrag. Frågan är dock om det är viktigt att ställa krav på rening av alla 

olika föroreningar. Det är ofta svårt och dessutom omotiverat att ställa reningskrav på all 

föroreningar som finns i dagvatten. Åtgärderna som ska vidtas måste trots allt vara rimliga 

och ska inte kosta mer än vad miljönyttan blir. Kraven bör rimligtvis anpassas efter de 

kommunala och dessutom efter de platsspecifika förutsättningar som finns.  

Dagvattnets sammansättning och koncentrationer av olika ämnen varierar kraftigt beroende 

på markanvändningen, kemikalieanvändning, nederbörd och årstid. Det är därför ganska 

svårt att säga vilka föroreningar som finns i olika dagvatten. Detta till trots har det gjorts en 

hel del beräkningar och schablonvärden har tagits fram för flera olika dagvatten och 

föroreningskällor.  

4.3 Hantering av dagvatten 

Att dagvattenhantering är ett ”hett” ämne just nu är att konstatera. Det är många parter som 

blir berörda och engagerade. Däremot verkar det svårt att komma fram till några konkreta 

krav eller riktlinjer om hur arbetet ska utföras. Idag diskuteras alltifrån vem som är juridisk 

ansvarig, vem som ska göra vad, vilka krav som bör och kan ställas till vem som ska sköta 

anläggningarna. Frågor som även ställs är när det ska krävas rening och när det räcker med 

flödesutjämning. Många är övertygade om att dagvatten är en fråga som behöver hanteras 

och att dagvattnet inte kommer minska utan snarare öka. Klimatförändringar och de 

förtätningar som sker i de allra flesta kommunerna idag kommer innebära en ökad vatten-

problematik och översvämningsrisk.  

Idag har de svenska kommunerna kommit olika långt när det gäller hantering av dagvatten. 

Kraven som ställs varierar från kommun till kommun eftersom några generella riktlinjer inte 

finns. Risken med det är att invånare/verksamhetsutövare som har fastigheter och 

verksamheter i flera kommuner tycker att kraven som ställs (om det ställs krav) är 

konstiga/orättvisa/krångliga i den kommun som ställer störst krav. Dessutom kan dessa 

fastighetsägare eller verksamhetsutövare missa kraven på reglering i de kommuner som 

kräver det om de inte är vana vid sådana krav från andra kommuner som inte kräver det. Då 

blir det extra arbete och kostnader att åtgärda detta i efterhand. 

En fråga som ställs av folk utanför ”branschen” är: Varför ska man rena, är det nödvändigt? 

Ibland är det kanske inte nödvändigt att rena allt dagvatten. Det kan räcka med ett 

fördröjningsmagasin eller att leda om vattnet så att det går till en recipient. Däremot har 

provtagning på många ställen visat på att det till exempel på stora parkeringar med många 

trafikrörelser finns höga halter av föroreningar som kan ställa till mycket problem om det 

leds till en känslig recipient.   

Det vanligaste sättet att hantera dagvatten i Trollhättan idag är att flödesjustera det med 

olika typer av fördröjningsmagasin. Rening av dagvatten, bortsett från en del oljeavskiljare 

framförallt på bensinstationer och industriområden, är ovanligt i Trollhättan idag. Men ett 

par dagvattendammar kommer med största sannolikhet att anläggas i kommunen inom de 

kommande åren. Att det blir dammar är antagligen på grund av att det är en vanlig teknik att 
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använda idag och går dessutom hand i hand med riktlinjerna som säger att det ska anläggas 

öppna dagvattenlösningar.  

Det som ibland glöms bort när kommuner eller exploatörer har bestämt sig för att exploatera 

nya områden är att miljöbalken säger att allt som är tekniskt möjligt inte är lämpligt. Om det 

till exempel finns en tomt med stor översvämningsproblematik som någon vill bygga 

bostäder på ska detta kanske inte tillåtas på grund av de stora kostsamma åtgärder som krävs 

för att åtgärda översvämningarna. Vad som är stora kostsamma åtgärder är dock inte lätt att 

avgöra. Att en mark inte är lämplig för bostäder på grund av till exempel hög vattennivå, 

buller, förorenad markproblematik eller liknande är dock något som är svårt att argumentera 

för och framförallt om tomten ligger centralt.  

4.4 Reningstekniker 

Det går att hitta fördelar och nackdelar med olika reningstekniker. Det är därför viktigt att 

projektören ställer sig frågorna: vad ska renas och hur stor tillgänglig plats finns det? För en 

tillståndsmyndighet är det viktigt att fundera över om den planerade reningstekniken 

stämmer överens med de förutsättningar som finns och de föroreningar som ska renas. Det 

är också viktigt att ta hänsyn till den recipient som berörs och att då konstatera om 

recipienten behöver vattenflödet eller om det till exempel istället är bra med en 

infiltrationsanläggning. Det kan ibland vara rimligt att ifrågasätta de riktlinjer som många 

kommuner antagit om att LOD ska tillämpas. Det finns många kombinerade spill- och 

dagvattenledningar som är sammankopplade med separata ledningar. Vilket innebär att det 

är en utmaning att hitta de optimala platserna för att ta bort dagvatten från det kommunala 

nätet men samtidigt inte ta bort för mycket vatten eftersom det kan leda till att nya problem 

uppstår. Då gäller det att ha kunskap om var det är bäst att hitta en LOD-lösning och var det 

är bäst att koppla på dagvattnet på ledningsnätet.  

I och med att föroreningarna varierar och att reningsfunktionen för de flesta renings-

anläggningar varierar med årstiderna och med regnmängden är det viktigt att fundera över 

vad som är den primära anledningen till reningen och utifrån den välja bästa möjliga teknik. 

Att det finns flera metoder att använda vid rening innebär att det är större möjlighet att 

anpassa tekniken efter platsen. Dessutom är det en relevant att fundera över ”first flush”-

begreppet. Även om det finns viss osäkerhet i studierna kring detta så är det rimligt att anta 

att det på vissa ställen finns en viss ”first flush”-effekt. Detta kanske inte gäller alla ämnen 

och kanske inte överallt. Däremot kan det till exempel vara rimligt att anta att det första 

vattnet som når dagvattenbrunnen på en stor parkering efter en månads regnuppehåll 

innehålla lite mer föroreningar än det som kommer efter 20 minuter. Däremot kanske 

effekten inte är lika i alla situationer. Dessutom kanske recipienten kan klara av en sådan 

tillfällig föroreningshalt och de enstaka gånger detta inträffar kanske kan vara acceptabla för 

vissa recipienter.   

Som det visade sig i Malmö var det de öppna dagvattenlösningarna som klarade av 

översvämningarna bäst vilket kan vara bra att tänka på vid nyexploatering i områden där det 

finns kunskap om att översvämningar är vanligt. Det finns metoder att ta fram 

översvämningskartor för att se hur höga vattennivåerna blir vid olika regn. Det kan även vara 

en bra metod att använda när det ska dimensioneras för en anläggning. Den nuvarande P90 

ställer krav på dimensionering för ett 10-årsregn och med den kommande P110 kommer 

kraven att öka. Dock kanske det på vissa ställen är försvarbart att antingen öka 

dimensioneringen (om anläggningen tekniskt klarar av det) eller att det istället kanske ska 
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byggas källarlösa byggnader. Det blir naturligtvis en ökad kostnad om dimensioneringen ska 

öka, men kanske kan det motsvara kostnaderna för vattenskadorna som översvämningar 

annars riskerar att medföra. Framförallt öppna dagvattenlösningar tar mycket plats och detta 

är inte alltid uppskattat när det till exempel är fler bostäder som behövs och exploatören vill 

använda all möjlig yta. 

Infiltration är det valigaste sättet för naturen att ta hand om dagvatten och därför anses det 

vara att fördra. Något som det inte finns så mycket utredningar om är hur marken påverkas 

av att belastas med föroreningarna. Behöver sedan marken saneras? Är det istället kanske 

bara ett sätt att flytta föroreningen?  

4.5 Krav/villkor 

För att arbetet med att hitta hållbara lösningar ska fungera är det viktigt med samsyn, 

samordning och en genomtänkt ansvarsfördelning mellan stadens förvaltningar och bolag. I 

det initiala arbetet är det även viktigt att ett bra samarbete för att öka förståelsen för 

varandras arbete, problem och arbetssätt. Detta hjälper till när krav ska ställas. 

Att ta prov för att visa hur bra en reningsanläggning är, är svårt. En representativ 

provtagning av dagvatten ska vara flödesstyrd och pågå under flera veckor, månader eller upp 

till ett år. Provtagningen bör vara väl genomtänkt, och syftet utrett innan provtagningen 

genomförs då det är dyrt med provtagning. Stickprov visar endast ett momentanvärde. Ett 

flödesstyrt stickprov är bättre men redovisar fortfarande bara föroreningshalten för en kort 

period och det är svårt att säga om den perioden är representativ eller inte. Det är dessutom 

tveksamt om det är meningsfullt att rutinmässigt ta ut och analysera stickprover av 

dagvatten. Det är dyrt och svårmotiverat. Därför är det svårt att ställa krav på reningsnivåer 

som till exempel Stockholms Stads eller Göteborgs Stads riktvärden, om det ska redovisas 

med hjälp av provtagning. Detta är extra svårt då föroreningarna varierar med till exempel 

temperatur, flöde och årstid. Ett sätt är eventuellt att provta innan och efter en anläggning 

och ställa krav på att anläggningen ska rena en viss procenthalt. Detta går dock till exempel 

inte i en infiltrationsanläggning där det inte finns något utlopp att provta i.  

Att använda sig av beräkningsmodeller för att dimensionera en anläggning som klarar att 

rena dagvattnet till en viss nivå kan eventuellt vara ett tillräckligt bra och säkert sätt. Detta är 

dock för närvarande ett ganska dyrt sätt då beräkningsmodellerna ägs av företag som vill 

tjäna pengar. Att köpa beräkningstjänsten eller hela konsultuppdraget kan vara rimligt vid 

stora anläggningar men kan vara ett orimligt krav vid mindre anläggningar. 

Vidare så kan en fråga vara rimlig att ställa: ska det ställas samma krav oberoende vilken 

recipient som belastas? Vid ett nytt exploateringsställe förändras dagvattenflödena till 

recipienten. Ofta samlas dagvatten upp i ledningar och leds renat eller orenat till en recipient. 

Det kan vara så att vissa recipienter klarar av en hög föroreningshalt bättre än om vattnet tas 

omhand på annat sätt istället för att det rinner till recipienten. Vid rening samlas dagvatten 

upp från flera ställen och leds ut från en punkt. Detta kanske påverkar recipienter negativt då 

det renade dagvattnet kanske får ett högre flöde till ett ställe när det tidigare kom med lägre 

flöde från flera håll. 

Vad som också kan diskuteras är att riktvärden anges i halter. Vilket det ofta även är när en 

tillståndsmyndighet ställer villkor på en verksamhet. Blandas förorenat vatten med tillräkligt 

mycket rent vatten så efterlevs kraven. Problematiken i detta är att det sällan är halten utan 

mängden föroreningar som ställer till problem för djur och natur. Ett kilo av en förorening är 
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fortfarande ett kilo även om det är 1mg/l eller 5mg/l. Utspädning är inte samma sak som 

rening. Tillåten utsläppsmängd/år är kanske något som kan diskuteras vid stora 

verksamheter eller anläggningar. Detta är dock antagligen endast rimligt om en 

beräkningsmetod används. 

Kanske är det bra att ställa flödeskrav när vattnet ska ledas till eller bort från vissa 

recipienter. Kanske bör det ställa specifika krav för varje recipient? Viktigast kanske är att 

begränsa risk för olyckor och utsläpp. Eventuellt kanske kraven ska utformas utifrån den 

åtgärd/ verksamhet som kommer att påverka dagvattnet.  

Ett viktigt villkor att ställa vid ett tillstånd för en dagvattenanläggning är att det ska finnas en 

fungerande skötselrutin. Samtliga reningsanläggningar behöver regelbunden tillsyn och 

skötsel för att säkerställa funktionen. Det gäller även för anläggningar som bara hanterar 

dagvatten utan att rena det. Dock varierar skötselbehovet och det är viktigt att 

verksamhetsutövaren/den ansvarige har förståelsen för detta vid anläggandet och att en 

skötselplan upprättas från början. Att det är brist på skötsel idag är på många ställen bevisat.  

4.6 Trender 

Den tjänst som Rent Dagvatten erbjuder skulle kunna vara en affärsidé för framtiden. I alla 

fall när det gäller delen med skötsel och underhåll med tillhörande årsrapport. Med tanke på 

att ökade krav med största sannolikhet kommer att ställas på installation av 

dagvattenanläggningar kan skötsel av dessa komma att bli en bra affärsidé. Precis som det är 

för minireningsverk för avloppsvatten så skulle kanske en ointresserad verksamhetsutövare 

kunna ha ett skötselavtal med ett annat företag för att säkerställa att anläggningarna 

fungerar.  

Dagvattenhanteringen kan ha flera syften och det kan vara en bra att tänka utanför ramen 

ibland och inte bara fokusera på att ta hand om smutsigt vatten eller motverka över-

svämningar. Anläggningarna kan även utformas för att motverka klimatförändringar eller för 

att minska energianvändning som vid gröna tak eller öppna dagvattenlösningar. Såvida det 

inte var en tillfällighet att reningsverket i Malmö sänkte sin energiförbrukning samtidigt som 

dagvattenhanteringen förändrades så är det helt otroligt vilka energibesparingar som skulle 

kunna ske runt om i Sverige. Dagvattnet kan även ses som en resurs som kan användas för att 

vattna med, spola toaletten med eller släcka bränder med. Slammet som uppstår och tas 

omhand i några av reningsanläggningarna kan även det ses som en tillgång då det kan gå att 

till exempel utvinna metaller och näringsämnen. 

Det finns ytterligare sätt att arbeta med att minska höga halter av föroreningar till 

recipienterna än att rena dagvatten -att fasa ut de skadliga ämnena. Att välja material utan 

miljöfarliga ämnen innebär att de inte finns föroreningar som behöver renas.  
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5 Slutsatser 

Det förekommer 20 olika föroreningar i svenskt dagvatten varav metaller, näringsämnen, 

PCB och PAHer är vanligast förekommande. 

Krav på hantering av dagvatten bör ställas utifrån recipientens känslighet och status samt 

anpassas efter hur förorenat dagvattnet är. Framförallt bör rent och smutsigt dagvatten inte 

blandas. Däremot bör det alltid ställas krav på skötsel på de anläggningar som ska anläggas. 

Det blir alltmer vanligt med öppna dagvattenanläggningar som ofta även har en förmåga att 

motverka översvämningar vid stora regn.  

Det viktigaste att tänka på när någon får tillstånd att anlägga en anläggning för dagvatten är: 

vad har recipienten för känslighet och egenskaper, varför ska dagvattnet regleras, krävs 

rening av dagvattnet, är det en lämplig teknik som ska användas samt finns det någon som 

kommer att sköta om anläggningen?   
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Bilaga 1 

Ansökan 
om dagvattenanläggning 

Enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken, 13 och 14 §§ 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt föreskrifterna för Göta älvs vattenskyddsområde. 

Verksamhetsutövare  

Fastighetsbeteckning där anläggningen ska läggas Besöksadress (om annan än utdelningsadressen) 

            

Företag (reg. bolagsnamn) / Sökande Organisationsnummer/Personnummer 

            

Utdelningsadress Kontaktperson 

            

Postnummer Ort Telefonnummer dagtid / Telefon mobil 

                  

E-postadress 

      

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen  
du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Anläggningen 

Typ av anläggning  

      

Beskrivning av anläggningens utformning och syfte 

      

Vilka föroreningar kan dagvattnet innehålla? 

      
 

På vilket sätt renar anläggningen dessa föroreningar? 

      

Var sker utsläpp och till vilken recipient?  

      
 

Beskriv vilken typ av ytor och hur stora (m
2
) dessa är som avvattnas 

      

Separeras rent och förorenat dagvatten? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Delvis 
 

Finns misstanke om förorenad mark? 

☐ Ja ☐ Nej 
 

Avstånd till grundvattnet 

      

Egenkontroll och drift 

Ansvarig för drift och egenkontroll 

      

Telefonnummer skötselansvarig 

      

Redogör för den drift som planeras för anläggningen och hur ofta den ska utföras. (bifoga eventuellt ett egenkontrollprogram) 

      
 

Bilagor som ska bifogas: 

1. Tydliga ritningar över anläggningen samt information om larm, skötsel, provtagningsresultat/ 
beräkningar med mera. 

2. Vid infiltrationsanläggning ska information om markens genomsläpplighet bifogas 
3. Situationsplan över området med tydliga anvisningar över: 

 Placeringen av anläggningen  

 Utsläppspunkter/ punkt för påkoppling på dagvattennät. 

 Ytor som ska avvattnas 

Sökandes underskrift 

Ort och datum Underskrift 
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Lathund -Granskning av ansökan 
 

Är alla uppgifter ifyllda, är ansökan komplett?  

 Ja 
 Nej 
- Om nej begär komplettering. 

Vad är syftet med anläggningen? – vad är det som ska renas? 

 

 

Vilken recipient belastas? Hur påverkas den och vad har den för status? 

 

 

Är geologin lämplig för anläggningen? 

 Ja 
 Nej 

 

Kan anläggningen rena det som ska renas?  

 Ja 
 Nej 

 

Är val av teknik lämplig och motiverad? 

 Ja 
 Nej 

 

Finns det kända eller misstänkta föroreningar i marken? 

 Ja 
 Nej 

 

Vilken översvämningsrisk har området? 

 

 

Vad är anläggningen dimensionerad för? 

 

 

Finns det lämpliga skötselrutiner och skötselansvarig? 

 Ja 
 Nej 

 

Vid infiltration – hur långt är det till grundvattnet? 

 

Övriga frågor att väga in vid ansökan hos en miljöfarlig verksamhet: 

1. Hanterar verksamheten kemikalier/petroleumprodukter 
2. Finns golvbrunnar inne i verksamhetslokalen eller utomhus där det finns risk för att utsläpp av 

kemikalier eller annat hamnar i brunnarna. 
3. Finns det stora risker för brand med mycket förorenat släckvatten. Vissa verksamheter kan ge 

upphov till olika förorenat släckvatten. (t.ex. däckhantering inom bostadsområde) 
4. Är det en transportintensiv verksamhet 
5. Vilka sorters transporter sker 
6. Är mark eller byggnad förorenad 
7. Finns dagbrunnar i närhet av lastning och lossning av kemikalier. 
8. Finns förvaring av farligt avfall och hur sker förvaringen 
9. Är det rent och städat på fastigheten (finns skrotbilar, batterier m.m.) 
10. Finns risk för översvämning eller skredrisk 
11. Byggmaterial, koppar, zink. 
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