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Abstract 
 
Storm water may contain high contents of pollutants. The water arrives from areas with 
asphalts to waters and sewage treatment plants. Therefore recipients and sewage treatment 
plants receive high loads of pollutants. When the water is redirected, the infiltration of water 
is decreased, and this could harm the soil vegetation and deteriorate the bearing capacity of 
the soil. 
 
Västervik municipality has decided to change the storm water handling in Västervik by taking 
care of the storm water at a local site. This has been done by construction of a weir plant, for 
example in the Peru area. The weir plant consists of a drainage ditch and four wetland ponds. 
The purpose with this study is to evaluate these wetland ponds with the intention to examine 
the reduction of pollutants. From the study different choice of sampling methods is discussed. 
 
The study demonstrates that the water flow is highest in the beginning of the system. The 
drainage ditch and the ponds work well at delaying the water. The drainage ditch works as a 
source of solid suspensions and nitrogen, which means that it is lower concentrations that 
comes to the system of these substances than what it is in the next following pond. However, 
the substances are reduced in the next following ponds. Concerning phosphorus and heavy 
metals the concentrations of these substances are reduced through the whole system. The 
reduction of suspended solids in one pond is a little bit more than 50 % over the year counted. 
 
Key words: Storm water, water flow, ponds, solid suspension, nitrogen, phosphorus, heavy 
metals, composite sampling, spot sampling 
 
Sammanfattning 
 
Dagvatten kan innehålla höga halter föroreningar. Vattnet leds från asfalterade ytor till 
recipient eller reningsverk. Detta kan bidra till att recipienter och reningsverk får en hög 
belastning när det gäller vattenflöden och mängden föroreningar. Vid bortledandet av 
dagvattnet minskar infiltrationen av vatten och detta kan medverka till att markens vegetation 
skadas och att markens bärkraft försämras på grund av en sänkning av grundvattenytan. 
 
Västerviks kommun har beslutat att ställa om dagvattenhanteringen i Västervik genom att 
använda sig av Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD). Detta har man gjort genom att 
anlägga en serie våtmarksdammar, bland annat i Peruområdet. Denna anläggning består av ett 
dräneringsdike och fyra våtmarksdammar. Syftet med denna studie är att utvärdera denna 
dagvattenanläggning, som är anlagd för att utjämna dagvattenflöde och binda föroreningar. 
Utifrån denna studie diskuteras sedan val av olika provtagningsstrategier. 
 
Denna studie visar att vattenflödet är som störst vid inloppet av systemet. Dräneringsdiket och 
dammarna fungerar alltså bra som vattenfördröjande system. Dräneringsdiket fungerar som 
källa för suspenderat material och kväve, det vill säga att det är lägre koncentrationer som 
kommer in i dräneringsdiket av dessa ämnen, men koncentrationen höjs i den efterföljande 
dammen. Därefter minskar koncentrationerna av dessa ämnen i systemet. När det gäller fosfor 
och tungmetallerna minskar ämnenas koncentration genom hela systemet. Avskiljningen av 
suspenderat material i en damm ligger på lite drygt 50 % om man räknar över året. 
 
Nyckelord: Dagvatten, vattenflöde, dammar, suspenderat material, kväve, fosfor, 
tungmetaller, samlingsprov, stickprov 
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1. Inledning 
 
Förr i tiden ansågs dagvatten1 inte vara förorenat. Idag är både samhället och uppfattningarna 
förändrade. Dagvattnets sammansättning är starkt beroende av markanvändning och 
trafikintensitet, av längden regnfri period samt av regnets intensitet och varaktighet. Dessa 
faktorer bestämmer hur mycket föroreningar som ackumuleras på markytor och hur mycket 
av föroreningarna som tvättas ut (Naturvårdsverket, 1983). 
 
Vid bebyggelse tas ofta naturmarkens vegetation och de ytliga marklagren bort. Dessa 
markytor ersätts istället av hårdgjorda ytor såsom vägar, parkeringar och tak. På dessa ytor 
blir vattenavrinningen mycket snabb och vattnet tas om hand via rännstensbrunnar, takutlopp 
och stuprör för insamling och vidare transport i ett slutet ledningssystem till recipienter eller 
reningsverk. Effekten av detta kan bli att recipienterna och reningsverken får en alldeles för 
hög belastning när det gäller flöden och föroreningar (Wennberg, 1997). 
 
Den förändrade markanvändningen i kombination med att dagvattnet leds bort innebär att 
infiltrationen av vatten minskar eller upphör helt. Därmed tränger mindre vatten ner i marken 
än om det naturliga området skulle ha varit kvar. De minskade möjligheterna till infiltration 
leder ofta till en sänkning av grundvattenytan (Naturvårdsverket, 1983). I trakter med leriga 
jordar eller lerjordar kan detta medföra sättningsskador på hus. Sådana skador kan också 
uppstå om träpålar i husens grundkonstruktion hamnar ovanför grundvattnet och ruttnar då de 
kommer i kontakt med syre. Dessa problem skulle kunna minskas genom riktad infiltration av 
dagvatten (Naturvårdsverket, 1996). 
 
Då vatten är ett utmärkt lösningsmedel medverkar det som sådant i många ämnens kretslopp. 
Vattnet transporterar bort ämnen, många av dem giftiga, och sprider föroreningar från 
bebyggelseområden, gator och anläggningar till vattendrag, sjöar och hav. Dagvattnet har 
kommit att bli ett tekniskt problem för att bli av med och som måste åtgärdas för att undvika 
skador på liv och egendom. Storskaliga tekniska lösningar för dagvattenavledning är 
kostsamma och leder ofta till att grundvattenbalansen rubbas vilket kan leda till skador på 
vegetation och anläggningar. För att minska dessa problem gäller det att utnyttja de 
naturgivna förutsättningarna på bästa sätt (Fjellmar med flera, 1997) genom att till exempel 
använda sig av naturliga grönytor eller genom att anlägga nya grönytor. Det finns även andra 
fördelar med dagvattenanläggningar. De kan till exempel utformas ur ett estetiskt perspektiv. 
Öppna vattenspeglar med renat dagvatten kan öka naturupplevelsen och bli till nytta för den 
biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 1996). Dagvattenanläggning definieras här som en 
konstgjord eller naturlig yta där föroreningar reduceras på biologisk, fysikalisk eller kemisk 
väg. 
 
1.1. Historisk bakgrund 
 
När Sverige urbaniserades i början av 1900-talet och städerna började växa fram blev det 
nödvändigt att ta itu med det ytligt avrinnande regnvattnet som rann över de hårdgjorda 
ytorna. Lösningen blev att slutna ledningssystem i tätorterna byggdes, där vattnet rann gömt 
under marken. Fram till 1950-talets början skedde detta genom så kallade kombinerade 
system (Lönngren, 2001). Kombinerat system innebär att dagvatten och spillvatten idag förs i 
en gemensam ledning till reningsverk. Vid stora regnmängder klarar då inte reningsverken av 

                                                 
1 Det regn- eller smältvatten som rinner över olika ytor som till exempel gräs, grus, asfalt, tak och som sedan 
oftast samlas upp i brunnar och ledningar. 
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belastningen utan måste släppa ut bräddvatten i recipienten (Göransson, 1994). Det 
kombinerade systemet innebär också risk för källaröversvämningar då ledningarna är 
underdimensionerade. Regn över den dimensionerade gränsen skapar övertryck i den 
kombinerade ledningen och kanske uppdämning på markytan. I de fall dräneringsledningar 
anslutits till ledningen kommer dessa att tvingas ta emot vattnet som bakvatten och hamnar då 
under tryck. Detta leder i olyckliga fall till källaröversvämning. Således uppstår problem när 
hårdgjorda ytor alltför snabbt avleder vatten till de kombinerade ledningssystemen (VBB-
Viak, 1997). 
 
På 1950-talet övergick man istället till duplikatsystemet (Lönngren, 2001). Duplikatsystemet 
innebär att dagvattenledningar separeras från spillvattenledningar och förs direkt ut i 
recipienten utan rening. Därmed tar recipienten emot en hel del föroreningar från olika ytor 
som till exempel trafik- och industriytor (Göransson, 1994). 
 
Under 1970-talet började en annan lösning på dagvattenproblemet diskuteras. Begreppet 
Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD) skapades (Lönngren, 2001). Med LOD menas 
att hela eller delar av nederbördsavrinningen i ett område tas hand om lokalt (VAV, 1983). 
Vid LOD utnyttjas naturliga processer som till exempel infiltration av vatten i marken, 
perkolation2 av vatten i marken, evapotranspiration3, växternas förmåga att ta upp vatten och 
föroreningar, bindning och nedbrytning av föroreningar i markens övre lager samt 
flödesutjämning (Larm, 1994). 
 
1.2. Dagvattnets påverkan 
 
Dagvatten kan innehålla en hel del föroreningar som till exempel kväve, fosfor och 
tungmetaller, där huvuddelen av föroreningarna i dagvattnet är bundna till partiklar. På grund 
av ekonomiska och tekniska skäl släpps ofta dagvatten direkt ut i en recipient och kan då ge 
svåra skador på ytvatten, grundvatten och vegetation om dagvattnet är alltför förorenat. Det 
kan uppstå skador som till exempel övergödning och spridning av tungmetaller 
(Naturvårdsverket, 1983). 
 
I allmänhet sker utsläppen till recipientens grundare områden, vilka är mycket betydelsefulla 
för den biologiska produktionen. Det kan finnas betydligt högre metallkoncentrationer i 
dagvatten än i recipienten. När dessa metaller når ekosystemet kommer de att genomgå 
fysikaliska, kemiska och biologiska omvandlingar. De kan adsorberas på lerpartiklar, upptas 
av växter och djur eller bevaras i löst form. De partikelbundna metallerna kan sedan 
ackumuleras i bottensedimenten, men kan också återföras till den fria vattenytan beroende på 
förändrade förhållanden som syrehalt, pH och temperatur (Larm, 1994). Metallernas toxicitet 
kan reducera mångfalden och mängden känsliga akvatiska organismer, men även ändra den 
ekologiska strukturen i recipienten. Då många av tungmetallerna inte bryts ner kommer 
koncentrationen successivt att öka med stigande ekologisk näringsnivå. Tungmetaller i 
recipienten kan spridas till fiskfaunan och till sist till människan som står högst i 
näringskedjan (Larm, 1994). 
 
Dagvatten med högt näringsinnehåll kan leda till ökade näringshalter i recipienter. Detta 
medför en eutrofiering med ökad växtproduktion som första stadium. Sedan följer en ökad 
produktion av djur, men med färre arter. Konkurrensförhållandena ändras och detta medför att 

                                                 
2 Markvattnets nedåtriktade rörelse under markytan och vidare ner genom jordlagren. 
3 Växternas och markens förmåga att avdunsta vatten. 
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ekosystemet också gör det. Till sist kan det sluta med syrebrist, fiskdöd och igenväxning 
(Larm, 1994). 
 
1.3. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
 
Under senare år har försök att anpassa dagvattensystemets utformning till de geologiska, 
hydrologiska och geografiska förhållanden som råder inom avrinningsområdet gjorts. Detta 
kallas för LOD. Valet av dagvattenlösning beror bland annat på de lokala förutsättningarna 
och vad som avses att uppnås (Boverket, 1995). Viktiga faktorer som bör ingå i bedömningen 
är strömningsprocesser i mark, vegetation (förmåga att uppta föroreningar etcetera), 
jordartsförhållanden (jordens genomtränglighet av vatten med mera), grundvattenförhållanden 
(till exempel grundvattennivån) och det infiltrerade vattnets kvalitet (föroreningshalt med 
mera) (Larm, 1994). LOD-anläggningar kan bestå av en eller fler kombinerade anläggningar. 
Dessa kan till exempel vara: infiltrationsytor, perkolationsanläggningar och dammar (VAV, 
1983). 
 
Idag görs mycket för att minska dagvattenutsläppen runt om i landets kommuner, mer i vissa 
kommuner mindre i andra. Det saknas dock en gemensam policy för hur detta ska göras och 
vilka utsläpp som ska prioriteras eftersom nationella regler och krav för detta helt saknas på 
dagvattenområdet eller tillämpas olika. För spillvatten däremot finns det tydliga krav från 
Länsstyrelse och Naturvårdsverk hur dessa utsläpp ska regleras och inom vilka halter olika 
föroreningar får förekomma. De krav som ställs vid utsläpp av dagvatten är idag främst lokala 
krav från kommunernas miljö- och hälskoskyddskontor (Chalmers, 2000). 
 
Den vanligaste åtgärden, för att lindra olika miljöproblem i recipienter där dagvatten släpps 
ut, är att anlägga dammar och våtmarker. Forskning har visat att betydande mängder 
föroreningar reduceras i dammar och våtmarker om de är rätt utformade (Chalmers, 2000). 
Dammar och våtmarker har också visat sig reducera föroreningar från varierande källor och 
då de är kosteffektiva och det faktum att de kan ge en värdefull attraktion och 
rekreationsvärde till omgivningen har lett till att främja dessa system (Jenssen med flera, 
1994). Det som däremot sällan eller nästan aldrig görs är uppföljning eller kontroll av 
funktionen hos dessa anläggningar (Chalmers, 2000). 
 
Det finns stora svårigheter med att mäta dagvatten. Större delen av året står 
dagvattenledningarna tomma, medan de vid häftiga regn fylls till brädden. Dessutom är 
transporterna av föroreningarna också ojämn. I början av ett regn och då speciellt efter en 
torrperiod kan dagvattnet vara kraftigt förorenat, medan dagvattnet mot slutet av ett regn eller 
en regnig period är relativt rent. Det ojämna dagvattenflödet och föroreningsgraden ställer 
därför speciella krav på provtagningssättet. Ett annat problem är att dagvattnets mängd och 
föroreningsinnehåll skiljer sig betydligt mellan olika områden, beroende på hur områdena ser 
ut (Lönngren, 2001). 
 
Västerviks kommun har beslutat att ställa om dagvattenhanteringen i Västervik genom 
utbyggnad av ytliga dräneringssystem för LOD. Utjämningsdammar, våtmarker och 
dräneringsstråk har anlagts vid Lysingsvägen, Peruområdet och i Stadsparken. Den största 
anledningen till denna ombyggnad av dagvattenhanteringen är att man vill minska 
källaröversvämningar på grund av uppträngande avloppsvatten. En annan anledning är att 
minska belastningen på reningsverket. I Västervik leds dagvatten i nuläget tillsammans med 
spillvatten i kombinerade system till reningsverket. 
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1.4. Syfte med denna studie 
 
Syftet med detta arbete är att göra en utvärdering av en serie dagvattendammar som är 
anlagda för att utjämna dagvattenflöde och binda föroreningar. Avsikten är att få en bild av 
hur mycket föroreningar som reduceras i dammarna. Min hypotes är att föroreningarna 
filtreras bort successivt i dammsystemet. Utifrån detta diskuteras sedan fördelar och nackdelar 
med olika provtagningsstrategier. 
 
1.5. Typer av dagvattenanläggningar 
 
1.5.1. Infiltrationsanläggningar 
Infiltrationsanläggningar har både en infiltrerande och magasinerande funktion. Vid 
infiltration sker bindning av föroreningar i infiltrationsmaterialet och omgivande mark. Det 
sker ett grundvattentillskott samt en flödesutjämning och fördröjning av dagvattenflödet till 
recipienten. Infiltrationsanläggningar kan tillämpas där jorden är tillräckligt genomsläpplig 
och grundvattenytan inte ligger för nära markytan. Marken ska också innehålla tillräckligt 
mycket organiskt material för att kunna bidra till en effektiv bindning av exempelvis 
metalljoner (Larm, 1994). Det finns flera typer av infiltrationsanläggningar som till exempel 
infiltrationsytor, diken och permeabel asfalt. 
 
1.5.1.2. Infiltrationsytor 
Infiltrationsyta är en anläggning för infiltration av dagvatten på vegetationsbeklädda ytor. De 
kallas också för grönytor. Dagvatten från närbelägna hårdgjorda ytor leds ut på 
infiltrationsytan (se figur 1). Vid infiltration kommer det översta humusrika skiktet av marken 
att tjäna som ett filter. I detta kommer huvuddelen av de föroreningar som finns i suspenderad 
form att fångas upp, vilket medför att vattnet som tränger längre ner i marken är relativt rent. 
Det suspenderade materialet som finns i det översta markskiktet kommer sedan till viss del att 
brytas ner av organismer (Fjellmar med flera, 1997). 

Figur 1. Dagvatten som leds ut över en infiltrationsyta. 
 
Infiltrationsytor har en begränsad förmåga att ta emot stora regnmängder och därför bör de 
kombineras med andra dagvattenanläggningar, som till exempel dammar och våtmarker. 
Infiltrationsytor kräver lite utrymme och de har bra förutsättningar för anpassning till de flesta 
stadsplaner. Infiltrationsytor bör inte användas för kraftigt förorenat dagvatten då det finns 
risk för grundvattenpåverkan (Larm, 1994). 
 
Reningseffekten varierar med årsvariationen och de försämras vid frost, snötäckning och 
snösmältning. Ytorna kan utgöra kortvariga föroreningskällor under hösten på grund av 
lövens förmultning etcetera. Studier har visat varierande avskiljningsgrader på suspenderat 
material och metaller. Uppskattade avskiljningsgrader för välkonstruerade och välskötta 
infiltrationsytor är 70 % för suspenderat material, 30 % för totalfosfor, 25 % för totalkväve 



 7

och 50-90 % för olika metaller (Larm, 1994). Infiltrationsytor förefaller alltså ge effektivare 
reduktion av metaller än näringsämnen. Livslängden beror bland annat på 
föroreningsbelastning och om förbehandling förekommer. Infiltrationsytor kan ha en mycket 
lång livslängd om de är rätt konstruerade, om sedimenten avskiljs och om 
föroreningsinnehållet är relativt lågt (Larm, 1994). 
 
1.5.1.3. Diken 
Öppna diken är grästäckta, vilket ökar sedimentering och bindning av suspenderat material, 
samt förhindrar erosion. Om inte flödena är för stora avskiljer dikena effektivt föroreningar. 
Nedströms diket kan en damm anläggas för att förbättra avskiljningen av föroreningar (Larm, 
1994). 
 
Hur mycket föroreningar ett gräsdike kan avskilja beror på hur mycket föroreningar det tar 
emot. Under höga föroreningsbelastningar behåller ett gräsdike betydande mängder av dessa, i  
huvudsak på grund av sedimentering av partiklar. Stora partiklar fastnar i större grad än små 
partiklar. När ett gräsdike tar emot dagvatten med låga föroreningshalter, kan diket snarare 
släppa ifrån sig föroreningar än att binda dem (Bäckström, 2002). Olika studier visar olika 
grader avskiljning i ett dike. En studie observerade 50 % reduktion av tungmetaller där det 
också visade sig att diket hade en ineffektiv reduktion av organiskt kväve och fosfor (Larm, 
1994). Denna studie visade således att diken avskiljer metaller effektivare än näringsämnen. 
Vissa diken visade dock ingen kvalitetsförbättring alls av dagvattnet, vilket tyder på 
dimensioneringsbrister. En annan studie visade att avskiljningsgrader för suspenderat material 
var 80 %. Dessa höga avskiljningsgrader kan endast fås vid hög infiltrationskapacitet och 
flöden underskridande 0,15 meter/sekund (Larm, 1994). Det är vanligare med lägre 
avskiljningsgrader för suspenderat material. Livslängden på diken är beroende av 
föroreningsbelastningen, men bedöms generellt vara längre än 20 år (Larm, 1994). 
 
1.5.1.4. Permeabel asfalt 
Permeabel asfalt är en asfalt som tillåter infiltration av dagvatten. Vattnet infiltrerar genom de 
öppna porerna i asfalten och samlas i en grusreservoar under ytan. När reservoaren är fylld 
med vatten leds vattnet via perforerade ledningar till ledningssystemet för dagvatten. 
Anläggningen kan användas på asfalterade ytor som parkeringsplatser och gator. 
Tillämpningen av permeabel asfalt fordrar djupa och permeabla jordar och en begränsad 
trafikmängd. Den största delen av avskiljningen sker när vattnet filtrerar i marken under 
anläggningen. Denna del av avskiljningen sker genom adsorption, filtrering och mikrobiell 
nedbrytning (Larm, 1994). 
 
Studier visar att infiltrationen av dagvattnet genom anläggningen leder till stor förbättring av 
dagvattenkvaliten. Avskiljningen av sediment, näringsämnen, organiskt material och metaller 
är hög. Studierna indikerar att sediment och kväve avskiljs upp till 80 % och fosfor upp till 
60 % (Larm, 1994). Livslängden påverkas av sediment och olja som igensätts i den permeabla 
asfalten. Vid en anläggning blev 75 % av anläggningarna igensatta inom fem år (Larm, 1994). 
 
1.5.2. Perkolationsanläggningar 
Om det inte finns ytor som är lämpliga för infiltration måste dagvattnet tas hand om på annat 
sätt, till exempel med någon slags perkolationsanläggning (VAV, 1983). 
Perkolationsanläggningar är anläggningar som inte är anlagda direkt vid markytan utan 
dagvattnet leds via ledningar eller omgivande mark till stenfyllningar (se figur 2). Den 
fortsatta vattentransporten sker genom perkolation till grundvattnet (Larm, 1994). 
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Figur 2. Dagvatten tillförs en perkolationsanläggning 
där det sedan får perkolera vidare till underliggande marklager. 
 
1.5.2.1 Perkolationsmagasin 
Perkolationsmagasin utgörs av en magasinbildande fyllning nedschaktad i marken och finns 
till exempel under gräsytor. Perkolationsmagasin bör användas för svagt förorenat dagvatten. 
Om dagvattnet mot förmodan skulle vara starkt förorenat krävs någon form av förbehandling. 
Anläggningen kan anläggas längs vägar som inte är alltför hårt belastade, längs gräsområden 
samt användas för takvatten (Larm, 1994). 
 
Dagvattnets föroreningar binds i magasinfyllningen som kan vara makadam4. 
Perkolationsmagasinens renande effekt uppnås bland annat genom fysikalisk fastläggning och 
mikrobiell nedbrytning av föroreningarna. Den ger hög avskiljning av suspenderat material. 
En stor fördel med att använda perkolationsanläggningar är att de bidrar till att hålla en 
naturlig vattenbalans. Dessutom verkar magasinen dränerande under våtperioder och tillför 
marken fukt under torra perioder. Några nackdelar med magasinen är att det finns risk för 
grundvattenföroreningar och att infiltrationskapaciteten minskar vid belastning av förorenat 
vatten (Larm, 1994). 
 
1.5.3. Dammar 
Dammarna har tre huvudsakliga funktioner: infiltration, sedimentation och utjämning av 
dagvattnet (Larm, 1994), där sedimentationen är den mest betydelsefulla processen för att 
minska föroreningshalterna i dagvatten (Lönngren, 1995). Direkt efter utförandet av dammar 
kan uttransporten av kväve öka men reduktionen byggs långsamt upp efter hand 
(Niemczynowicz, 1999). Dammbotten utgörs ofta av lera för att minska infiltrationen och 
därmed bibehålla en vattenyta. Det finns två typer av dammar: våta dammar respektive torra 
dammar (Larm, 1994). 
 
1.5.3.1 Våta dammar 
Våta dammar har en bred tillämpning och kan användas i närheten av bostadsområden. Det är 
en effektiv anläggning för behandling av vägdagvatten. Avrinningsområdet bör inte vara för 
litet och ett tillräckligt basflöde bör existera. Dammarna bör inte heller användas i torra 
områden med hög evapotranspiration. Våta dammar kan användas i kallare klimat, men deras 
avskiljande funktion minskar något under istäckning och förhållanden med avrinnande 
smältvatten (Larm, 1994). 
 
Våta dammar torrläggs inte under torrväder utan har en permanent vattenyta. De våta 
dammarna har större kapacitet att ta bort föroreningar än de torra dammarna då det finns 
möjligheter att plantera akvatisk vegetation och på grund av biologiska processer i dammen. 
                                                 
4 Sorterat krossmaterial med kornstorleken 2-60 millimeter. Makadam indelas efter kornstorlek i finmakadam, 
mellanmakadam och grovmakadam. 
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Dessutom skapar våta dammar goda förutsättningar för habitat för akvatiskt liv och landliv. 
En nackdel med våta dammar är att ett minskat pH under snösmältningen kan leda till 
frigörelse av metaller och då kan organismer i vattnet skadas (Larm, 1994). 
 
Dammarna bör inte göras för djupa eftersom en temperaturskiktning kan ske under sommaren. 
Detta kan leda till stagnation i det undre skiktet. Bakterier i bottenskiktet oxiderar 
växtmaterial och syre förbrukas. Då bottenvattnet inte blandas med det syrerika ytvattnet, på 
grund av denna temperaturskiktning, leder det så småningom till syrebrist. När detta sker 
frigörs tidigare bundna föroreningar från sedimenten och blir tillgängliga för växter och 
organismer i vattnet. Dessutom skapas också gaser under anaeroba förhållanden eftersom 
ammoniak reduceras till ammonium och sulfat reduceras till sulfid. Dessa gaser kan skapa 
luktproblem (Larm, 1994). 
 
Avskiljningen av föroreningar i våta dammar sker genom sedimentering, växtupptag och 
bakteriell nedbrytning. Avskiljningsgraden är en funktion av dammens storlek i förhållande 
till avrinningsområdet. Reningseffekten förhöjs om dammarna kombineras med våtmark och 
minskar om dammen är för liten eller djupet för stort, samt om anaeroba bottenförhållanden 
uppträder, vilket kan leda till att fosfor frigörs från sedimenten. Avskiljningsgraden minskar 
med tiden genom ökad ackumulering av sediment, men ökar igen efter att sedimenten tas bort 
(Larm, 1994). Reningseffekten för totalfosfor är mellan 30-90 % och för lösta näringsämnen 
mellan 40-80 %. En måttlig avskiljning av metaller och organiskt material fås. Väl utformade 
våta dammar har en livslängd på 20 år eller längre, beroende på hur avskiljningen av 
sedimenten sköts. Livslängden förlängs om en sedimenteringsbassäng anläggs vid dammens 
inlopp (Larm, 1994). 
 
1.5.3.2 Torra dammar 
Torra dammar har inte en permanent vattenyta och torrläggs därför under torrväder. 
Dagvatten magasineras och filtreras sedan genom dammens botten. Fördelar med torra 
dammar är att man lätt kan ta bort sediment när dammen inte är blötlagd. Detta leder till att 
vattnet blir mindre förorenat och mycket bra sedimentation erhålls. Nackdelar är att torra 
dammar inte skapar permanenta habitat eftersom man låter tömma dammen för att kunna ta 
bort sedimenten och eftersom vattennivån växlar kraftigt (Larm, 1994). 
 
Torra dammar har en bred tillämpning och kan användas i kombination med våtmarker och 
våta dammar. De är inte praktiska om avrinningsområdet är litet och grundvattennivån ligger 
för nära markytan eftersom vatten då kan bli stående. Dammarna är också utrymmeskrävande 
och har en begränsad tillämpning i tätbebyggda områden. En förutsättning för att anlägga 
torra dammar är att marken ska vara permeabel (Larm, 1994). 
 
Torra dammar har något mindre kapacitet att reducera föroreningar än våta dammar med 
inplanterad vegetation. Stor del av avskiljningen sker genom sedimentering, vilken beror på 
uppehållstiden. Därför kan avskiljningen av föroreningar variera kraftigt i torra dammar. 
Dammarna ger en måttlig avskiljning av sediment, fosfor och organiskt kol. Avskiljningen för 
suspenderat material varierar mellan 30-70 % och för totalfosfor mellan 10-30 %. Om torra 
dammar kombineras med våta dammar och våtmarker kan en förhöjd avskiljningsgrad av 
näringsämnen fås. Om inte sedimenten avskiljs minskar infiltrationskapaciteten kraftigt efter 
några år. Livslängden på torra dammar kan dock förlängas om anläggningen utförs i 
kombination med en våtmark (Larm, 1994). 
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1.6. Riktvärden 
 
Då LOD använder sig av naturliga system för att rena dagvattnet är det viktigt att noggrant 
kontrollera och värdera vattnets kvalitet mot känsligheten i mark, grundvatten och ytvatten på 
den plats dit vattnet ska ledas. Detta gäller både anlagda och naturliga miljöer. Beroende på 
föroreningsgrad kan dagvatten delas in i två klasser: låga respektive höga halter (se tabell 1). I 
allmänhet ligger dagvattenhalterna från starkt trafikerade vägar i klassen höga halter och 
dagvatten från bostadsbebyggelse innehåller låga halter (Lönngren, 2001). 
 
Tabell 1. Tabellen ger ett riktvärde för rening av Dagvatten 
(Lönngren, 2001). 

 Högt riktvärde 
(mg/l) 

Lågt riktvärde 
(mg/l) 

Susp. material 250 80 
Totalkväve 3 1,7 
Totalfosfor 0,3 0,125 
  (µg/l) (µg/l) 
Bly 60 20 
Kadmium 2 0,4 
Koppar 75 25 
Krom 20 15 
Kvicksilver 0,2 0,04 
Nickel 40 20 
Zink 250 175 
 
1.7. Rening av näringsämnen och föroreningar 
 
1.7.1. Kväve 
Då kväve ingår i proteiner och nukleinsyror är det ett essentiellt grundämne för liv. Överskott 
av kväve kan dock leda till övergödning av sjöar och vattendrag. Mängden kväve i vattnet kan 
minskas på olika sätt: genom växternas upptag, genom bindning i bottensediment och genom 
denitrifikation (Lönngren, 1995). 
 
När dagvattnet ytinfiltreras i dammarna sker en mineralisering av organiskt bundet kväve och 
det omvandlas till ammonium (se figur 3). Under sommarhalvåret tar växterna upp kväve och 
binder in det i sin växtbiomassa. Då de vissnar och sjunker till botten bildar en del av 
växtbiomassan bottensediment, där kvävet lagras in. Större delen av de döda växtdelarna bryts 
ned. Nedbrytningsprocessen för kväve kallas nitrifikation och den sker i två steg med hjälp av 
bakterier. Nitrifikationen förekommer i bottnens översta skikt där tillgången på syre är god. I 
det första nitrifikationssteget omvandlas ammonium (NH4

+) till nitrit (NO2
-) och i det andra 

steget omvandlas nitrit till nitrat (NO3
-) (Naturvårdsverket, 1983). 

 
Nitratet i våta dammar tas antingen på nytt upp av växterna, eller omvandlas av 
denitrifikationsbakterier till fri kvävgas (N2). Denitrifikationen sker framförallt i 
bottensedimenten där syrefattig miljö råder. Dentitrifikationen gör att kvävet försvinner helt 
ur vattnet, medan det kväve som finns i växter och bottensediment endast binds tillfälligt och 
frigörs igen då det organiska materialet bryts ned. Genom att skörda växterna kan även det 
kvävet tas bort. Om alltför mycket växtmaterial tas bort minskar dock denitrifikationen, 
eftersom bakterierna lever på döda växtdelar som ger dem kol och energi. För att uppnå 
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största möjliga kväverening förespråkas därför måttlig skörd. Om inte tillgången på syre är 
tillräcklig kan denitrifikationsbakterierna bilda lustgas (N2O) istället för kvävgas 
(Naturvårdsverket, 1983). Det är inte önskvärt då lustgasen bidrar både till växthuseffekten 
och till nedbrytning av ozonlagret. Risk för lustgasbildning är större vid låg vattentemperatur 
och i sur miljö (Lönngren, 1995). 
 
För att denitrifikationen ska hinna verka är det viktigt att vattnet inte strömmar för hastigt. 
Bakterierna trivs om det är ständig tillförsel av nitrat och lättnedbrytbart organiskt material. 
Dessutom vill de ha neutralt pH och hög vattentemperatur. Under vinterhalvåret är aktiviteten 
liten. Troligen är det dock bristen på organiskt material som begränsar denitrifikationen i 
högre grad än temperatur (Lönngren, 1995). Denitrifikationens omfattning torde dock sakna 
större betydelse i dagvattensammanhang (Naturvårdsverket, 1983). 

Figur 3. En förenklad bild av kvävets kretslopp. 
 
1.7.2. Fosfor 
I naturen finns fosfor inte i fri form utan är i huvudsak bundet med syre och till bland annat 
fosfat. Fosfor är liksom kväve nödvändigt för alla levande organismer där fosfor är bundet i 
flera olika typer av viktiga föreningar, som bland annat ATP och DNA. Till skillnad från 
kväve är större delen av fosforn bundet till jordpartiklar. Den partikulära fosforn fastläggs 
genom mekanisk filtrering genom marken medan den lösta fosforn binds effektivt i marken 
vid ytinfiltration genom bildning av svårlösliga föreningar med järn, aluminium och 
kalciumföreningar (Naturvårdsverket, 1983). I våta dammar där vattenhastigheten inte är så 
hög kan de fosforberikade jordpartiklarna sjunka till botten och lagras in i bottensediment. 
Fosfor kan läcka ut därifrån och hamna i vattnet igen om det rörs om eller om det råder 
syrebrist vid bottnen, men eventuellt läckage kan förhindras genom att slammet tas bort. 
Fosfor tas liksom kväve upp av växter och för optimal fosforreduktion bör därför växterna 
skördas (Lönngren, 1995).  
 
1.7.3. Tungmetaller 
De flesta tungmetaller förekommer i mycket låga halter i naturen men kan runt vissa 
mineralfyndigheter finnas i naturligt förhöjda halter. Många tungmetaller, bland annat järn, 
mangan, zink och koppar räknas som biogena eftersom de är nödvändiga i låga doser för alla 
organismers ämnesomsättning. Andra tungmetaller är giftiga redan vid låga halter. Människan 

Kvävefixering 
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har i sina tekniska system funnit användning för flera tungmetaller. Då tungmetallerna är 
oförstörbara kommer de att cirkulera i miljön i allt högre halter (Bydén med flera, 1996). 
 
I dagvatten är tungmetallerna i olika utsträckning bundna till partiklar. För bly och kadmium 
är cirka 90 % bundna till partiklar, för koppar 60 % och för zink 30 % (Naturvårdsverket, 
1983). Ungefär denna avskiljning kan alltså påräknas genom mekanisk filtrering i 
markskiktet. De lösta tungmetallerna läggs i varierande omfattning fast i det översta 
markskiktet. Det verksamma jordlagret är rostjorden och förnan, där jonbytesprocesser äger 
rum (Naturvårdsverket, 1983). Föroreningarna tas också upp av växter och djur som för dem 
vidare i den ekologiska näringskedjan. När det regnar påverkas växter och djur akut av höga 
föroreningshalter. Det gäller framförallt vid första regntillfället efter en torrperiod, då vattnet 
sköljer med sig partiklar som samlats på tak och vägar (Lönngren, 1995). 
 
Metallerna försvinner från den fria vattenytan genom sedimentation där metallerna binds, men 
inte heller där ligger de helt fast. Ändrade pH- och syrgasförhållanden kan frigöra tidigare 
bundna metaller. De flesta tungmetaller får ökad löslighet vid lägre pH och kan då urlakas. 
pH-värdet har betydelse för bindning och urlakning av metaller från sedimenten (Bydén med 
flera, 1996). 
 
1.8. Förebyggande åtgärder 
 
Kvalitén på dagvattnet kan bli bättre genom förbättrad gatusopning och allmänt bättre 
renhållning (Fjellmar med flera, 1997). På lång sikt kan nedsmutsning av dagvatten förhindras 
eller begränsas genom förebyggande åtgärder, som till exempel renare fordonsbränsle. Ett sätt 
att undvika rost och utfällning av bland annat zink och koppar i dagvattnet är att måla stuprör 
och andra metallföremål och välja ofarliga byggnadsmaterial (Lönngren, 2001). Det är även 
mycket viktigt att rätt material i till exempel tak, vägbeläggning och däck väljs för att 
bestämma vilka föroreningar dagvattnet kommer att innehålla. Exempelvis kan ett koppartak 
medföra stora utsläpp av koppar till recipienten via dagvattnet. Den andel av 
dagvattenföroreningar som kommer från luften har under senare år minskat i takt med att 
luftutsläppen har minskat. Tillförsel av dagvatten till avloppsreningsverk bör minimeras 
eftersom ökade vattenmängder, oavsett föroreningsinnehåll, medför försämrad rening och 
därmed större utsläpp från reningsverket. Dessutom innebär tillförsel av dagvatten till 
reningsverk en ojämn belastning på reningsverket vilket medför större underhåll och därmed 
högre kostnader. En minskning av dagvattentillförsel ger i princip motsvarande 
utsläppsminskning från verket. För att förhindra överbelastning av dagvattenledningsnätet kan 
flödet dämpas (Naturvårdsverket, 1996). Detta kan ske genom att anlägga fler diken eller 
andra grönområden som har en fördröjande effekt av dagvatten. 
 
För att kunna använda LOD på det mest effektiva sättet är det viktigt att redan vid 
stadsplaneringen ha en tanke på hur dagvattenproblematiken ska lösas. Det finns många enkla 
metoder att använda sig av för att fördröja och rena dagvattnet. Vid allt byggande är det 
väsentligt att arbeta med platsens förutsättningar. Om marken är genomsläpplig och 
topografin ger bra vattenavrinning kan dagvattnet infiltreras på gräsytor. Genomsläppliga 
ytmaterial som till exempel grus, gräsarmering och permeabel asfalt kan också användas 
(Lönngren, 2001). 
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2. Metod 
 
2.1. Beskrivning av den undersökta dagvattenanläggningen 
 
I Peruområdet i Västervik har fyra seriekopplade dammar för rening av dagvatten anlagts (se 
figur 4). De tre första dammarna är torra dammar och den sista är en våt damm (damm 1). 
Figur 7 visar hur de två sista dammarna i systemet ser ut. Dammarna är långsmala med ett 
djup på 0,5 – 1 meter. 
 

Figur 4. En schematisk bild över dammarna. Pilarna visar hur dagvattnet kommer in i systemet och hur det leds 
genom dammarna. Anledningen till att numreringen av dammarna är i omvänd ordning beror på att Tekniska 
Kontoret kallade dammarna så här när de byggdes. Kryssen visar de olika provpunkterna. 
 
Dammarnas botten och väggar är täckta med en geotextilduk (se figur 5) som har till uppgift 
att förhindra dagvattnet från att tränga ner till grundvattnet. På så sätt ska så mycket som 
möjligt av dagvattnet ledas vidare i systemet genom en dräneringsledning. En 
dräneringsledning utgörs av ett rör med öppningar, vars storlek anpassas för att hindra 
jordmaterial att komma in. Dammarna är fyllda med makadam som binder föroreningarna. 
Ovanför ligger det dräneringsgrus som vattnet tränger igenom. Till sist är dammarna täckta 
med matjord som är grästäckta. Där bildas så småningom humus som effektivt filtrerar bort 
föroreningar. Dessa föroreningar kommer sedan till viss del att brytas ner av mikroorganismer 
som förekommer i humusen. 
 

Figur 5. En genomskärning av dammarnas uppbyggnad. 
 
Till anläggningen kommer dagvatten från ett cirka 11 hektar stort område. Dagvatten från ett 
fabriksområde, en parkering, vägar och tak leds ner i ett dräneringsdike (provpunkt dike in) 
(se figur 6). Där får vattnet infiltrera och leds sedan vidare till en brunn. 
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Figur 6. Diket var den första provpunkten i denna studie. 
Dagvattnet kommer in i systemet genom trumman där också 
provtagningen på ingående vatten utfördes. 
 
Från brunnen leds vattnet till den första våtmarksdammen genom en dagvattentrumma 
(provpunkt damm 4 in). Den första dammen är en torr damm och där får vattnet filtrera och 
leds sedan bort under mark i dräneringsrör till nästa damm. Skulle det regna så mycket att 
dammen blir helt vattenfylld bräddas överskottsvattnet till nästa torra damm. Vattnet går ut i 
den andra dammen genom ett dräneringsrör (provpunkt damm 3 in). Återigen filtreras vattnet 
genom gräsytan och leds sedan vidare till en brunn (provpunkt damm 3 ut). Därefter leds 
vattnet vidare och samlas upp i en annan brunn. I denna brunn kommer det även nytt 
dagvatten från bland annat en parkering och blandar sig med det tidigare vattnet. Från 
brunnen leds sedan vattnet till den tredje dammen i systemet genom en trumma (provpunkt 
damm 2 in). Vattnet filtreras genom gräsytan och leds vidare under mark till den sista 
dammen, som är vattenfylld (se figur 7). När tillräckligt mycket vatten finns i den vattenfyllda 
dammen rinner vattnet ut i en brunn (provpunkt damm 1 ut) och sedan ut på dagvattennätet. 
Till sist kommer vattnet ut i Gamlebyviken, som är recipient. 
 

Figur 7. Ett översiktligt fotografi över 
den våta dammen i Peruområdet. 
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2.2. Val av provpunkter 
 
Sex provpunkter valdes ut för denna studie (se figur 4). Dessa var: 
 
Provpunkt dike in 
Denna provpunkt har valts ut för att få en bild av hur mycket föroreningar som kommer in i 
systemet. För att kunna beräkna hur mycket föroreningar som reduceras i dammsystemet är 
det viktigt att veta koncentrationen av ämnen i inkommande dagvatten. Dagvatten kommer in 
genom en dagvattentrumma. 
 
Provpunkt damm 4 in 
Då det kan vara bra att veta hur mycket föroreningar som reduceras i diket har denna 
provpunkt valts ut. Det är också viktigt att fastställa hur mycket föroreningar som reduceras i 
dammarna. Även här kommer dagvatten in i systemet genom en dagvattentrumma. 
 
Provpunkt damm 3 in 
Dagvatten från denna provpunkt analyserades endast angående suspenderat material. Då den 
största andelen av föroreningar är bundna till partiklar är det viktigt att fastställa hur mycket 
fasta partiklar som avskiljs i en damm. Dagvattnet kommer in i dammen genom ett 
dräneringsrör. 
 
Provpunkt damm 3 ut 
Denna provpunkt valdes ut för att veta hur mycket föroreningar som fanns kvar efter de två 
första dammarna, då nytt vatten kommer in i nästa damm. Dagvattnet samlas upp i en 
bräddningsbrunn där provtagningen kunde utföras. 
 
Provpunkt damm 2 in 
Då nytt vatten kommer in i systemet valdes denna provpunkt ut. Föroreningarna skiljer sig 
från tidigare damm i systemet och därför var det bra att veta hur mycket föroreningar som går 
vidare i systemet. Dagvattnet kommer in i dammen genom en dagvattentrumma. 
 
Provpunkt damm 1 ut 
Syftet med denna provpunkt var att få en uppfattning av hur mycket föroreningar som 
recipienten får ta emot och för att ta reda på hur mycket föroreningar som reduceras i 
dammarna. Dagvattnet samlas upp i en bräddningsbrunn. 
 
2.3. Insamling och analys av dagvatten 
 
Mätningar och provtagningar utfördes under perioden 23 april 2002 till 1 maj 2002. Det var 
tidig vår och växtligheten hade inte börjat komma igång riktigt. Dagvatten samlades in under 
två regntillfällen. Provtagningen delades upp på dessa två regntillfällen då det skulle ta för 
lång tid att samla in alla sex provpunkter vid samma regntillfälle. Vid det första regntillfället 
kom det 1,2 millimeter vatten och vid det andra regntillfället 0,8 millimeter. Begränsningen 
till endast två regntillfällen beror på att arbetet skulle utföras inom en viss tidsram. För att få 
en bättre helhetsbild över dammarnas reningsförmåga bör dock fler regntillfällen ingå. Vid det 
första regntillfället togs vattenprover från provpunkterna dike in, damm 4 in, damm 3 in och 
damm 3 ut. Under det andra regntillfället inhämtades dagvatten från provpunkterna damm 2 
in och damm 1 ut. 
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Vid varje provpunkt togs sammanlagt sex samlingsprover som fylldes i halvlitersflaskor. För 
varje provpunkt blandades alla sex samlingsprover i ett kärl. Det gick till så att dagvattnet 
inhämtades i en bestämd ordning, det vill säga dike in, damm 4 in, damm 3 in och damm 3 ut 
vid det första regntillfället. Denna ordning upprepades sex gånger. Vid det andra regntillfället 
inhämtades dagvattenproverna i ordningen damm 2 in och damm 1 ut, även här med repetition 
sex gånger. Detta gjordes för att få med olika koncentrationer av ämnena så att ett medelvärde 
av koncentrationerna under hela regntillfället kunde räknas ut. Varje provtagningsomgång tog 
cirka 15 minuter. Vid dagvattentrummorna samlades dagvattnet in genom att provflaskan 
fördes med strömningsriktningen, förutom vid provpunkten damm 4 in där flaskan ställdes 
under dagvattentrumman. Vid insamlingen av dagvattnet vid brunnarna användes en 
provtagare. En provtagare utgörs av en stång där provflaskor kan fästas längst ner i en 
behållare. Detta medför att vatten kan inhämtas på ett större djup då räckvidden blir längre. 
 
Dagvattnet i kärlen blandades om väl innan det hälldes över i andra halvlitersflaskor för 
analys. Dagvatten för analys av fosfor och kväve samlades i en halvlitersflaska och dagvatten 
för suspenderat material samlades på två halvlitersflaskor. Dagvatten för metallanalyserna 
samlades in på syradiskade flaskor. 
 
Efter varje vattenprovtagning bestämdes vattenflödet genom den så kallade flygelmetoden. 
Anledningen till att vattenflödet mäts är för att få en bild av dammarnas funktion som 
vattenfördröjande system. Flygeln utgörs av en propeller med en axel som placeras i 
strömningsriktningen. Till propellern är en elektromagnet inkopplad som registrerar hur 
många varv propellern snurrar under en viss tid. I den här undersökningen användes en 50 
millimeter flygel och tiden var 30 sekunder. Flygelmetoden användes på provpunkterna dike 
in och damm 2 in. 
 
För att räkna ut vattenflödet användes formeln: 
 
v = k * n + a 
 
där 
 
v = vattenflöde i meter/sekund 
k = vattenrörelse5, 6 meter/sekund 
n = antal propellervarv/sekund 
a = konstant6 i meter/sekund 
 
Vid provpunkten damm 4 in mättes vattenflödet med hjälp av hinkmetoden då inte 
flygelmetoden gick att använda på detta ställe på grund av för lågt vattenstånd. Denna gick till 
så att en 10-liters hink ställdes under dagvattentrumman och tiden för att fylla denna hink 
mättes med ett tidtagarur. 
 
På vissa ställen gick det inte att mäta vattenflödet alls utan det fick istället uppskattas. Dessa 
ställen var damm 3 in, damm 3 ut och damm 1 ut. Då dammarna fungerar som 
vattenfördröjande system som jämnar ut vattenflödet, bygger de uppskattade värdena på detta. 
Dagvattnet leds genom systemet i dräneringsrör, alla med samma dimension. Därför kan man 

                                                 
5 Den sträcka vattnet rör sig då propellerbladet rör sig ett varv. 
6 Vattenrörelsen och konstanten beror på vilken propeller som används. I denna undersökning var vattenrörelsen    

0,24 meter/sekund och konstanten 0,013. 
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anta att flödet är ungefär detsamma vid provpunkterna damm 3 in, damm 3 ut och damm 1 ut 
som vid provpunkten damm 4 in. Flödena på dessa ställen har uppmätts till 0,61 dm3/s. 
 
För att kunna räkna ut vattenmängderna mättes också vattenståndet i dagvattentrummorna. 
Detta mättes med ett måttband från botten av trummorna till vattenytans nivå. 
 
Suspenderat material, totalkväve och totalfosfor analyserades på reningsverket i Västervik, 
medan metallproverna skickades iväg till Alcontrol i Linköping för analys. Tabell 2 visar 
vilken metod som har använts vid de olika analyserna, samt metodens mätosäkerhet. 
 
Tabell 2. Tabellen visar vilken metod som använts vid de olika analyserna 
av ämnena, samt vilken mätosäkerhet metoden innefattar (svensk standard, EPA). 
Ämnen Metod Mätosäkerhet
Totalkväve ASN 110-03/92 5 % 
Totalfosfor SS 028127 5 % 
Susp. Material SS EN 872 10 % 
Bly Pb-AK EPA 6020 mod +/- 25 % 
Kadmium CD-AK EPA 6020 mod +/- 25 % 
Koppar CU-AK EPA 6020 mod +/- 25 % 
Krom Cr-AK EPA 6020 mod +/- 25 % 
Kvicksilver fd SS 028175-1 mod +/- 25 % 
Nickel Ni-AK EPA 6020 mod +/- 25 % 
Zink ZN-AK EPA 6020 mod +/- 30 % 
 
3. Resultat och diskussion 
 
3.1. Vattenflöde 
 
Som tabell 3 visar är vattenflödet som störst vid inloppet till systemet. Dräneringsdiket 
fungerar som en utjämning och fördröjning av vattenflödet. Det kan man se genom att 
provpunkten dike in har större flöde än provpunkten damm 4 in. Detta beror på att det tar ett 
tag för vattnet att infiltrera genom diket och sedan ledas bort till nästa damm. Även dammarna 
fungerar på samma sätt som diket som utjämning och fördröjning av vattenflödet. Damm 2 tar 
emot vatten dels från de två första dammarna, dels från ett annat område där helt orenat 
dagvatten kommer in i systemet. Detta gör att vattenflödet i damm 2 är högre än i damm 4 och 
ut från damm 3. I dammen utjämnas vattenflödet och ut från damm 1 är det inte lika stort 
vattenflöde. 
 
Tabell 3. Dagvattenflödet vid de olika provpunkterna. Vid provpunkterna damm 3 in, damm 3 ut och damm 1 ut 
kunde inte flödet mätas utan har uppskattats. 
 Dike in Damm 4 in Damm 3 in Damm 3 ut Damm 2 in Damm 1 ut
Vattenflöde 4,87 

dm3/s 
0,61 
dm3/s 

Uppskattat 
till 0,61 
dm3/s 

Uppskattat 
till 0,61 
dm3/s 

1,43 
dm3/s 

Uppskattat 
till 0,61 
dm3/s 

 
Figur 8 visar hur dagvattenflödet förändras över tiden. Man kan tydligt se att flödet stiger 
kraftigt i början av en regnperioden och planar ut mot slutet av den. En ökning av 
vattenföringen medför att koncentrationen av suspenderad material ökar (Braskerud, 1995). 
Koncentrationen kulminerar för övrigt före flödestoppen och det är också känt för fosfor och 
kväve (Braskerud, 1995). 
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Figur 8. Vattenflödet stiger kraftigt i början av en regnperiod och planar ut mot 
slutet av den. Då vattenföringen påverkar koncentrationen av suspenderat material 
kan man tänka sig att koncentrationen av är störst efter cirka 30 minuter. 
 
3.2. Föroreningshalter 
 
Det är lägre koncentrationer av suspenderat material och totalkväve i dagvattnet in till 
systemet (dike in) än i damm 4 (se tabell 4). Därefter minskar dessa ämnen successivt i 
dammarna. Enligt Bäckström, 2002, är föroreningar som en gång fastnat i ett gräsdike inte 
permanent bundna till mark och växtlighet, utan kan följa med dagvatten med låg 
föroreningshalt. Detta skulle kunna förklara varför koncentrationerna av suspenderat material 
och kväve är lägre i diket än i damm 4. En annan anledning skulle kunna vara att det redan 
hade börjat regna och bildats ett flöde när provtagningen påbörjades. Då 
föroreningskoncentrationer är störst vid början av ett regns avrinning kan en del av dessa 
föroreningar ha missats när provtagningen vid diket genomfördes. Men eftersom det tar ett tag 
för vattnet att ta sig igenom systemet kan avrinningen av det första dagvattnet ha kommit med 
i analysen vid resten av provpunkterna. Ytterligare en orsak till att högre koncentrationer av 
suspenderat material och totalkväve uppmättes i damm 4 skulle kunna vara ämnena som 
tidigare fanns i sediment i rören mellan diket och damm 4. Regnet kan ha löst upp sedimenten 
och medfört att dessa ämnen har lakats ut i damm 4. 
 
Det behöver därför göras fler undersökningar och provtagningar för att kunna bekräfta att 
dräneringsdiket i vissa fall fungerar som en källa för föroreningar. Det skulle kunna vara så att 
det visar sig vara en ren tillfällighet, men skulle samma resultat fås i andra undersökningar 
bör Västerviks kommun gå vidare med hur problemet ska åtgärdas. Syftet med diket är ju att 
det ska reducera ämnen. 
 
Tabell 4. Föroreningarnas koncentration vid de olika provpunkterna. Mindre än (<) betyder att värdet ligger 
under detektionsgränsen. Se avsnitt 3.1 för beskrivning av de olika provpunkterna. Damm 3 in analyserades 
endast angående suspenderat material. 

 Dike in 
(mg/l) 

Damm 4 in
(mg/l) 

Damm 3 in
(mg/l) 

Damm 3 ut 
(mg/l) 

Damm 2 in 
(mg/l) 

Damm 1 ut 
(mg/l) 

Susp. material 5,0 23,0 11,0 5,0 13,0 5,0 
Totalkväve 4,6 4,7 ----- 1,1 3,2 1,0 
Totalfosfor 0,36 0,21 ----- 0,09 0,44 0,15 
Bly 8,2 4,8 ----- 3,3 8,8 2,7 
Kadmium 0,30 0,13 ----- <0,05 0,07 <0,05 

Dike in

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5

10 20 30 40 50 60

Tid (minuter)

Vattenflöde 
(dm3/s)

Vattenflöde
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 Dike in 
(µg/l) 

Damm 4 in
(µg/l) 

Damm 3 in
(µg/l) 

Damm 3 ut 
(µg/l) 

Damm 2 in 
(µg/l) 

Damm 1 ut 
(µg/l) 

Koppar 95 70 ----- 16 35 23 
Krom 5,8 4,7 ----- 2,5 1,5 1,4 
Kvicksilver <0,10 <0,10 ----- <0,10 0,14 <0,10 
Nickel 9,7 7,2 ----- 1,3 5,1 1,9 
Zink 530 340 ----- 26 76 22 
 
När det gäller tungmetallerna och totalfosforn minskar koncentrationerna genom hela 
dammsystemet. Här stämmer alltså min hypotes att ämnena minskar vartefter i systemet. 
Genom att räkna på reduktionen av föroreningar som sker i hela reningsanläggningen varierar 
det mellan den första delen av systemet och den andra delen (se tabell 5). Varför dessa har 
skilts från varandra beror på att det kommer in nytt vatten till damm 2 som därför innehåller 
mer föroreningar än vad som kommer ut från damm 3. När det gäller den första delen av 
systemet ligger reduktionen av föroreningar mellan 0 och 95 %, beroende på vilket ämne det 
gäller (se tabell 5). 
 
I den senare delen av dammsystemet, det vill säga efter damm 3 ut, reduceras samtliga ämnen 
i systemet (se tabell 4). Reduktionen av föroreningar ligger mestadels av på knappt 70 % (se 
tabell 5). Även här varierar reduktionsgraden kraftigt. Då kadmium och kvicksilver har 
värden som ligger under detektionsgränsen är reduktionsgraden av dessa ämnen osäker.  
 
Tabell 5. Föroreningsreduktionen (%) i Peruområdets reningsanläggning för dagvatten. 
Den första delen av systemet inkluderar diket, damm 4 och damm 3. Den andra delen 
består av damm 2 och damm 1. 

 Första delen av systemet 
(%) 

Andra delen av systemet 
(%) 

Susp. material 0 62 
Totalkväve 76 69 
Totalfosfor 75 66 
Bly 60 69 
Kadmium 83 ≥29 
Koppar 83 34 
Krom 57 7 
Kvicksilver ----- ≥29 
Nickel 87 63 
Zink 95 71 
 
Angående föroreningshalterna i det dagvatten som kom in i systemet under provtagningarna 
är det bara kväve, fosfor, koppar och zink som ligger på högt riktvärde (jämför tabell 1 med 
tabell 4). Dessa ämnen renas dock effektivt i dammarna och alla förutom fosfor ligger under 
det låga riktvärdet för utgående vatten. Övriga ämnen ligger redan vid ingående vatten långt 
under det höga riktvärdet. Dessa ämnen reduceras i systemet och det som följer med utgående 
vatten ligger med god marginal under lågt riktvärde. 
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3.3. Årsmedelvärde 
 
Det finns stora osäkerheter vid mätningar av föroreningsmängder av dagvatten då 
föroreningskoncentrationen varierar så kraftigt, beroende på när vid ett regntillfälle proven tas 
och vid vilken typ av regn. Därför kan det vara lämpligt att beräkna föroreningsmängder på 
års- eller säsongsbasis. Detta har gjorts genom att ett årsmedelvärde på nederbördsdata har 
inhämtats och räknats om till hur mycket vatten som då skulle rinna från de undersökta 
ytorna. Årsmedelvärdet inhämtades från tekniska kontorets insamlade regndata och 
årsmedelvärdet för det intressanta området ligger på 530 millimeter. Detta värde baseras på en 
längre tid då nederbördsvärdena kan förändras kraftigt från år till år. Utifrån nederbördsdatan 
och de uppmätta koncentrationerna av olika ämnen i dagvattnet kan årsmedelvärden av 
föroreningsmängderna beräknas genom att multiplicera årsmedelvärdet med den yta som 
vattnet hamnar på. Årsmedelvärdena har dock beräknats så att det kommer lika mycket 
dagvatten till alla mätpunkter. Detta stämmer inte i verkligheten då vatten kommer in till olika 
delar av systemet, bland annat genom nederbörd direkt på dammytorna. Samtidigt sker också 
avdunstning och perkolation av vatten. Detta påverkar dagvattnets koncentration i dammarna. 
 
Tabell 6 visar hur mycket föroreningar reningsanläggningen får ta emot under ett år. Dessa 
värden ska dock betraktas med försiktighet då ett enda provtagningstillfälle har extrapolerats 
över året. Tabellen tar bland annat inte hänsyn till vilken tidsperiod på året som provtagningen 
utfördes. Dessutom kan inte några slutsatser av ett enda provtagningstillfälle dras då speciella 
förhållanden skulle kunna ha uppträtt under detta provtagningstillfälle. Exempelvis behöver 
det inte vara så att diket fungerar som källa för suspenderat material och kväve till damm 4 
under hela året. Detta kunde ha varit en tillfällighet vid just detta provtillfälle. För att få en 
bättre helhetsbild bör dagvatten samlas in vid fler nederbördstillfällen och därigenom ta reda 
på vad diket har för funktion för dagvattenhanteringen. Därefter skulle värdena kunna 
extrapoleras över året. 
 
Tabell 6. Årsmedelvärden av föroreningar som kommer in i systemet med dagvattnet. Årsmedelvärdet av 
nederbörden beräknades till 530 mm. < betyder att värdet ligger under dektetionsgränsen. 

 Dike in 
(kg/år) 

Damm 4 in
(kg/år) 

Damm 3 in
(kg/år) 

Damm 3 ut 
(kg/år) 

Damm 2 in 
(kg/år) 

Damm 1 ut 
(kg/år) 

Susp. material 291,50 1340,90 641,30 291,50 757,90 291,50 
Totalkväve 268,20 274,00  64,10 186,60 58,30 
Totalfosfor 21,0 12,20  5,20 25,70 8,70 
Bly 0,48 0,28  0,19 0,51 0,16 
Kadmium 0,02 0,01  < 0,00 0,00 < 0,00 
Koppar 5,54 4,08  0,93 2,04 1,34 
Krom 0,34 0,27  0,15 0,08 0,08 
Kvicksilver < 0,01 < 0,01  < 0,01 0,01 < 0,01 
Nickel 0,57 0,42  0,08 0,30 0,11 
Zink 30,90 19,82  1,52 4,43 1,28 
 
Över året räknat är avskiljningen av suspenderat material i en damm på lite drygt 50 %. 
Mellan provpunkterna damm 4 in och damm 3 in ligger avskiljningen av suspenderat material 
på 52 % och mellan damm 3 in och damm 3 ut på 55 %. Större delen av föroreningar i 
dagvattnet är bundet till det suspenderade materialet och därför kan man dra slutsatsen att 
drygt 50 % av de partikelbundna ämnena avskiljs i en torr damm. 
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3.4. Felkällor och osäkerheter 
 
Då provtagningar har skett under två olika regnperioder går det inte att jämföra resultaten 
statistiskt mellan dessa två, eftersom koncentrationen av föroreningar i dagvattnet kan variera 
beroende på regnens karaktär och torrperiodens längd. Syftet har dock inte varit att jämföra 
dem med varandra utan det har varit att få en bild av hur mycket föroreningar som totalt 
avskiljs i dammarna. 
 
Denna undersökning är endast beräknad på hur mycket dagvatten som kommer in i systemet. 
Utöver detta faller det nederbörd direkt på dammarnas yta. Detta vatten är relativt rent och 
därför späds koncentrationen av ämnena ut. Dessutom försvinner det vatten i systemet genom 
avdunstning, perkolation med mera som också påverkar dagvattnets koncentration av ämnen. 
 
Att det kom så lite regn och att regnets intensitet inte var så stor när provtagningarna utfördes 
påverkar dagvattnets koncentration av föroreningar. Hade det istället kommit mer regn eller 
intensivare regn hade högre koncentrationer av ämnen i dagvattnet kunnat förväntas. Därmed 
hade också dammarnas reningseffektivitet också kunnat förändras. Dock bör alla slags 
nederbörd räknas in i en sådan här studie, då även det lilla bidrar till att föroreningar sprids till 
recipienter. Som tidigare nämnts bör därför fler regnperioder ingå i studien. Dessa 
regnperioder bör spridas ut över året då årstiden påverkar hur mycket föroreningar som 
reduceras i dammarna. Genom att inkludera flera olika regnperioder i studien beaktas också 
längden på torrperioden som har stor betydelse för dagvattnets koncentration av ämnen. Ju 
längre torrperioden är desto mer ämnen hinner ansamlas på de hårdgjorda ytorna. 
 
Koncentrationen av föroreningarna i dagvatten varierar beroende på regnets intensitet, 
varaktighet och torrperiodens längd. Dammarnas reningseffekter är till stor del beroende av 
mikroorganismer och växtlighet, speciellt när det gäller ämnen som kväve och tungmetaller. 
Under sommaren är organismernas aktivitet och växtligheten som störst och därmed har 
dammarna troligen effektivare reningseffekt när det gäller dessa ämnen. Däremot är inte 
aktiviteten lika stor under vintern och därför är förmodligen inte reningseffekten lika stor 
vintertid. Utöver detta kan även föroreningarnas halter och mängder skilja sig åt beroende på 
vilken årstid det är. 
 
Dammarnas omsättningstider påverkas av en rad faktorer, bland annat av regnmängden och 
tiden mellan regnperioderna. Då det kom så lite regn under provtagningarna i denna studie var 
omsättningstiden relativt kort i de torra dammarna. Dagvattnet rann ganska snabbt igenom 
gräsytorna och vidare i systemet. Skulle det däremot ha kommit så mycket nederbörd att de 
torra dammarna fylldes med dagvatten skulle omsättningstiden också bli längre då det tar 
längre för vattnet att rinna ner genom gräsytorna. Detta skulle förmodligen också medföra att 
avskiljningen av föroreningar ökade. Den våta dammen har en betydligt längre omsättningstid 
än de torra dammarna då den är vattenfylld. Dagvattnet måste ta sig igenom den våta dammen 
för att ta sig till andra sidan för att rinna ut i brunnen och ut på dagvattennätet. Stor betydelse 
för omsättningstiden i våta dammar är hur lång tiden är mellan nederbördsperioderna och hur 
stora regnmängderna är. Skulle det komma nederbörd ofta eller om det kommer stora 
nederbördsmängder blir omsättningstiden mindre än om perioden mellan nederbörden är 
längre och vid små nederbördsmängder. Detta beror på att dagvattnet rinner ut på 
dagvattennätet när den våta dammen uppnår en viss nivå. Omsättningstiden påverkar 
reduktionen av föroreningar då en längre omsättningstid medför att växter och 
mikroorganismer får mer tid på sig att ta hand om föroreningarna i dagvattnet. 
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3.4.1. Val av provtagningsmetod 
 
Anledningen till att samlingsprover (se figur 9) har används i den här studien är att de inte 
kräver så många analyser, vilket reducerar kostnaderna. Dessutom är samlingsprover det bästa 
alternativet när det gäller massbalansstudier (Braskerud, 1995). Metoden kan dock inte 
användas om man vill få en processförståelse (Braskerud, 1995). För att få pålitliga resultat 
bör man dock ha en hög provtagningsfrekvens och provtagningsperioden bör vara relativt 
lång (Braskerud, 2001). Med samlingsprover får man endast ett medelvärde av ämnenas 
koncentration i dagvattnet. Problemet i den här undersökningen har varit att endast ett 
samlingsprov har analyserats för varje provpunkt. Detta innebär att det kan uppstå 
missvisande resultat vid analysen av vattenproverna då slumpen kan påverka resultatet. 
Därutöver kan man inte statistiskt fastlägga att det finns någon skillnad mellan provpunkterna 
då man förlorar information om variationen mellan provtagningarna. Man kan alltså inte 
hantera osäkerheter om man bara analyserar ett prov för varje provpunkt. Anledningen till att 
man vill ha information om variationen är att man annars inte kan bekräfta att det är någon 
signifikant skillnad mellan provpunkterna. Därför krävs det att fler än ett samlingsprov 
analyseras för varje provpunkt. 
 
En annan metod man skulle kunna använda sig av är stickprover (se figur 9). Denna metod är 
bra att använda sig av när man vill få en processförståelse av vad som händer med ämnenas 
koncentration under ett nederbördstillfälle. Ett problem med stickprover är att retentionen kan 
skiljas betydligt beroende på när provtagningen genomförs (Braskerud, 1995). Om man ska 
göra massbalansstudier med denna metod krävs en tät provtagningsfrekvens för att resultaten 
ska bli pålitliga (Braskerud, 1995) och därmed är metoden mer kostbar. Därför är 
samlingsprover ett bättre alternativ vid beräkning av massbalanser. 
 

  
 Figur 9. Med stickprover menas att en enda provtagning 
 analyseras direkt. Med samlingsprov menas att flera provtagningar 
 slås ihop till ett enda prov som sedan analyseras. 
 
I denna undersökning har proverna varit tidsstyrda, det vill säga att proverna har tagits med ett 
antal tidsintervall. Ett bättre alternativ vore om proverna istället togs flödesproportionellt. 
Med detta menas att proverna tas beroende på hur stort dagvattenflödet är. Eftersom ämnenas 
koncentration förändras med flödet (Braskerud, 1995) får man en bättre bild av dagvattnets 
innehåll med en flödesproportionell provtagning. Dessutom minskar man också 
osäkerheterna. 
 

Stickprov Stickprov Stickprov 

Samlingsprov
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3.4.2. Vidare undersökningar 
 
När man går vidare med undersökningen av dagvattenanläggningens renande förmåga kan 
man använda sig av olika strategier när det gäller provtagning av dagvatten. Det finns förstås 
både fördelar och nackdelar beroende på vilken strategi man använder sig av. Valet av 
provtagningsstrategi beror dessutom på vilken frågeställning man har. Om man till exempel är 
ute efter säsongsvariationen, det vill säga hur anläggningens renande förmåga ändras 
beroende på årstiderna, bör man använda sig av samlingsprover som tas över de fyra 
säsongerna. Om man istället är intresserad av hur retentionen påverkas av nederbördens 
intensitet, varaktighet och så vidare bör man istället använda sig av stickprover. 
 
Som exempel skulle man kunna utföra långtidsstudier över dagvattenanläggningens renande 
förmåga. Denna skulle gå till så att det tas samlingsprover varje månad, vilket betyder att man 
får 12 replikat på ett år. Denna strategi medför att man får variationen mellan månaderna. 
Nackdelen med denna strategi är dock att man inte kan se variationen mellan olika 
regntillfällen. Därför räcker det kanske inte bara med att utföra långtidsstudier utan bör också 
använda sig av intensivstudier för att få en bild av variationen mellan olika regntillfällen. 
Intensivstudierna går till så att samlingsprover tas vid några utvalda regntillfällen så att man 
får en bild av hur mycket föroreningar ett regntillfälle drar med sig. Provtagning bör i alla fall 
ske vid minst åtta olika regntillfällen, fördelat över de fyra säsongerna. Provtagning sker vid 
åtminstone två provtillfällen för respektive säsong. Anledningen till att inkludera flera olika 
regntillfällen är att täcka in olika slags regn, det vill säga med olika intensiteter, varaktigheter 
och under olika tidsperioder. Svårigheterna med att mäta dagvatten är att det inte går att 
förutsäga när det kommer att regna och vad för slags regn det blir. Vid varje uppsamling av 
dagvatten mäts vattenflödet med flygelmetoden. Det bästa alternativet vore kanske att man 
kombinerade långtidsstudier med intensivstudier för att på så sätt få en helhetsbild över 
dagvattenanläggningens renande förmåga. 
 
För att reducera kostnader skulle man kunna dra ner på antalet ämnen som man analyserar. De 
ämnen som har analyserats i den här första studien är totalkväve, totalfosfor, suspenderat 
material, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink. Ett ämne som 
rekommenderas för de vidare undersökningarna är suspenderade ämnen, vilket analyseras 
enligt SS EN 872. Suspenderat material är ett ämne som kan vara bra att analysera då många 
ämnen adsorberas till partiklar. Dessutom ingår suspenderat material i många andra liknande 
studier och man kan jämföra resultaten från denna studie med andra studier. Om övriga 
ämnen också analyseras bör de analyseras efter samma standard som i denna undersökning (se 
tabell 2). 
 
Sex provpunkter har använts i denna undersökning för att få en bild av dammarnas 
reningsförmåga. Ett annat alternativ för att minska på kostnaderna skulle kunna vara att man 
drog ner på antalet provpunkter och istället satsa mer på replikering. Nackdelen med detta 
skulle dock vara att man förlorar information vad som händer med föroreningarna i de olika 
dammsystemen. För att få en effektiv dagvattenhantering kan det vara viktigt att veta var i 
anläggningen reduceringen sker och om den är lika stor överallt. De viktigaste provpunkterna 
är dock dike in och damm 1 ut för att man ska få en bra bild av dagvattenanläggningens totala 
reducering av föroreningar. 
 
Totalkväve, totalfosfor och suspenderat material analyseras vid Reningsverket i Västervik, 
medan metallerna skickas till Alcontrol i Linköping för analys. 
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Mätningar och analyser av dagvatten i Peruområdet bör göras varje år i minst fem år för att få 
en uppfattning om anläggningens reningsförmåga minskar efter tid. Vid andra studier har det 
visat sig att dagvattenanläggningarnas reningsförmåga minskar efter cirka fem års drift. 
 
3.5. Erfarenheter från andra studier 
 
3.5.1. Toftanäs-Malmö 
Malmös gatukontor och VA-verk har genomfört omfattande arbeten för att anpassa dagvattnet 
till stadens miljö. Några mål med projektet var att reducera bräddningar, minska 
dagvattenmängd och toppflöde samt att reducera föroreningsutsläpp till recipienter. De hade 
även ekologiska mål med syfte att skapa en bättre miljö i staden för att främja trivsel för både 
natur och människor (Niemczynowicz, 1999). 
 
Toftanäs våtmarkspark i östra Malmö byggdes för att fördröja dagvattenavledning från en 
framtida utbyggnad av bebyggelse bestående av småhus och industrier. Malmö kommun ville 
utforma fördröjningsmagasinet så att det även skulle kunna utnyttjas som park för 
rekreationsändamål. Det planterades ut cirka 300 växtarter på slänter omkring våtmarken. 
Under sex år genomfördes inga underhållningsarbeten. Anledningen var att man ville 
undersöka hur våtmarkens reningsförmåga utvecklades och hur lång tid det tog innan denna 
förmåga försämrades (Niemczynowicz, 1999). 
 
Strax efter utbyggnaden (1990) släppte våtmarksdammen ifrån sig mer näringsämnen än vad 
den reducerade. Därefter började våtmarksdammen avskilja näringsämnena och hade sitt 
maximum efter tre år med cirka 32 % reningseffekt för totalkväve och 38 % för totalfosfor. 
Efter fem års drift avtog reningseffekten och blev återigen negativ (Niemczynowicz, 1999). 
Tabell 8 visar reduktionen av totalkväve och totalfosfor i procent under sex år. Från detta kan 
man dra slutsatsen att underhållningsarbeten måste genomföras med cirka fem års intervall. 
 
Tabell 8. Reduktionen av totalkväve och totalfosfor i Toftanäs våtmarkspark under de sex första åren. 
De negativa talen visar att våtmarken släpper ifrån sig mer ämnen än vad den tar emot. De positiva 
talen betyder att våtmarken reducerar ämnen (Niemczynowicz, 1999). 
 1990 

(%) 
1991 
(%) 

1992 
(%) 

1993 
(%) 

1994 
(%) 

1995 
(%) 

1996 
(%) 

Totalkväve - 33 27 31 32 30 10 0 
Totalfosfor - 9 25 35 38 32 - 20 12 
 
3.5.2. Flemingsberg-Stockholm 
En annan dagvattenreningsanläggning finns vid Flemingsbergsviken utanför Stockholm. Sjön 
Orlången var kraftigt eutrofierad och sedimenten hade höga metallhalter, vilket bidrog till en 
försämrad vattenkvalitet i nedströmsliggande sjöar och i Östersjön (Niemczynowicz, 1999). 
För att reducera föroreningar byggdes ett system av flera anläggningar i kombination direkt 
uppströms sjön. Systemet består av följande delar: oljefilter, meandring, 
försedimenteringsdamm, konstgjord våtmark 1, sedimentationsdamm, våtmark 2 och 
utgående våtmarksdamm. Konstruktionen av reningssystemet avslutades i maj 1995. 
 
Tabell 9 visar föroreningsminskningen i anläggningen under en ettårsperiod för totalkväve 
och totalfosfor. Under detta år var reduktionen av totalkväve negativ (Niemczynowicz, 1999). 
Under månaderna april-november låg reduktionen av metallerna på 42-77 % reningseffekt. 
För hela 1996 förbättrades reningen ytterligare. Reduktionen av kväve är fortfarande negativ 
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på årsbasis, men förväntas uppnå positiva värden under sommarmånaderna (Niemczynowicz, 
1999). 
 
Tabell 9. Reduktionen av föroreningar i Flemingbersanläggningen. De negativa talen 
betyder att anläggningen släpper ifrån sig större halter än vad den tar emot 
(Niemczynowicz, 1999). 
 1995-1996 

(%) 
april-november, 1996 
(%) 

1996 
(%) 

Totalkväve - 30 - 23 - 18 
Totalfosfor 30 16 33 
Zink  -------- 42 44 
Bly  -------- 54 54 
Koppar  -------- 77 77 
 
Genom att jämföra andra studier av dagvattenreningsanläggningar med studien som gjorts på 
Peruområdet i Västervik visar det sig att reningseffekten på Peruanläggningen är bra. 
Generellt har Peruanläggningen visat en högst effektivitet att rena dagvatten än de jämförda 
anläggningarna. Dock måste man ha i tankarna att alla dessa reningsanläggningar är 
uppbyggda på olika sätt och består av olika reningssteg. Dessutom har Peruanläggningen i 
Västervik varit igång i snart två år medan Flemingbergsanläggningen endast varit igång ett år 
när analyser och provtagningar gjordes. Drifttiden påverkar förmodligen också 
reningsanläggningarnas effektivitet. 
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4. Slutsatser och rekommendationer 
 
Från detta arbete kan inte några avgörande slutsatser för Peruanläggningens 
reningseffektivitet dras. Under de omständigheter som undersökningen gjorts har dock 
dammarna en renande effekt av dagvatten. Min hypotes var att dagvattnet skulle renas 
successivt efter varje damm. Detta stämde ganska bra förutom att infiltrationen av dagvattnet 
genom diket ledde till att halterna av suspenderat material och kväve ökade i damm 4. Vad 
denna ökning beror på är än så länge oklar. Det är svårt att dra några slutsatser av ett enda 
regntillfälle då speciella förhållanden kunde ha uppträtt. För att få bekräftat vad diket har för 
funktion av mängden föroreningar måste fler nederbördstillfällen ingå i studien. 
 
Utifrån denna undersökning kan det inte heller dras några slutsatser hur dammarna skulle 
klara av en högre föroreningsbelastning, vid till exempel en snösmältning, då den biologiska 
aktiviteten är liten. För att reda ut dessa oklarheter måste undersökningen gå vidare med fler 
provtagningar. Dessa måste tas under hela året och vid olika nederbördstillfällen för att få en 
helhetsbild av dammarnas renande effekt. För att man statistiskt ska kunna urskilja om det 
finns någon signifikant skillnad mellan provpunkterna måste fler replikat tas på varje 
provpunkt. Utifrån dessa resultat kan det sedan klargöras om det behövs flera åtgärder för att 
få renare dagvatten. Dessutom måste dagvatten inhämtas vid olika regntillfällen då 
föroreningshalterna kan variera beroende på vilken typ av regn det handlar om, till exempel 
om det rör sig om duggregn eller störtregn. 
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