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Forord 

Denna rapport syftar till vagleda planerare och utredare i fragor 
dar dagvattnets sammansattning maste bedomas, t ex vid planering av 
bebyggelseomraden eller vid utarbetande av miljovardsplaner, vatten
dragsplaner och saneringsplaner for avloppssystem. Vid projektering 
och konstruktion av anordningar for dagvattenhantering kan battre un
derlag behovas, t ex fran faltundersokningar. 

Anvandandet av och forstaelsen for de i rapporten rekommenderade si 
fervardena kraver kannedom om hur de har tagits fram. Lasaren rekom
menderas darfor lasa hela texten innan han anvander tabellerna och 
diagrammen. 

Rapporten har tagits fram pa uppdrag av Samordningsgruppen for urban 
hydrologi - ett gemensamt organ for Byggforskningsradet, Naturveten
skapliga forskningsradet, Naturvardsverket och Naturvardsverkets 
forskningsnamnd. 

I arbetet har deltagit Torkild Reinertsen fran Arne Reinertsen A/S 
i Trondheim. Vardefulla synpunkter pa innehall och upplaggning av 
rapporten nar givits av Gilbert Svensson, CTH och Jan Falk, Natur

vardsverket. 

1 . 
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1. BAKGRUND 

1.1 Dagvattnets fororeningsverkan 

Dagvatten fran separerade avloppssystem paverkar genom sitt 

fororeningsinnehall vattendrag, mark och grundvatten. Stor
leken och arten av denna paverkan beror av saval dagvattnets 
sammansattning sam forhallandena i recipienten. 

Vid bedomningar av dagvattnets paverkan pa recipienten maste 
man ta hansyn till saval dagvattnets sammansattning sam for
hallandena i recipienten, framst utspadningen och recipient
vattnets kanslighet for storningar pa lang och pa kart sikt. 

For ett vattendrag med liten vattenomsattning eller stora 
arsvariationer i vattenstand eller vattenforing kan dagvat
tenutslappen vara vasentliga tillskott. Dagvatten slapps 
ofta uti sma lokala backar o dyl. Dagvattnets fororenings
halter och dessas variationer under varje enskild avrinning 
far da star betydelse. For storre vattendrag spelar de per 
ar eller per arstid utslappta fororeningsmangderna en storre 
roll. Jamforelsen med spillvatten och andra utslapp ar bara 
meningsfulla nar man betraktar samma recipient, i regel ett 
vattendrag med god vattenomsattning. De nedan foljande jam
forelserna mellan spillvattnets och dagvattnets fororenings 
innehall har darfor begransats till arsmangder. 

Vattendrag kan vara kansliga for akut toxisk paverkan eller 
for mer langsiktig paverkan av typ eutrofiering. Om man so
ker bedoma den akuta paverkan bar man betrakta amnen sam COD, 
bakterier och tungmetalle·r. Om man daremot vill bedoma risken 
for okad eutrof"ieri ng bar man studera framfor a 11 t kvave och 
fosfor. En mer langsiktig paverkan fas ocksa genom syrebehov 
och utlosning av tungmetaller fran dagvattenpartiklar sam se

dimenterat i vattendraget. Omfattningen av sadan utlosning ar 
dock daligt undersokt. Dessa tankar finns vidare utvecklade 
av Harremoes (1977), sam ocksa ger en bred oversikt over da 
utforda dagvattenundersokningar i Norden. 

Dagvattnets paverkan pa grundvattnets kvalitet galler framst 
losta amnen eftersom de partikulara fororeningarna franfilt
reras i marken. En undersokning i Sverige, (Malmquist och 
Hard 1981), indikerar att dagvatten fran hustak sam infil-
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trerar i marken via perkolationsmagasin endast i liten ut
strackning paverkar grundvattnets kvalitet. Dagvatten fran 
en motorvag som infiltrerar i ett dike okar grundvattnets 
halter av bl a fosfor, klorid och polyaromater. 

sammansattni 

Vid fysisk planering maste man kunna kvantifiera den mil
jopaverkan som genomforandet av planen innebar. Dit hor 
recipientpaverkan av dagvattenutslapp Olika metoder finns 
for detta. Den mest noggranna metoden ar att prognosticera 
de kommande dagvattenutslappen med nagon kvalitativ dag
vattenmodell. Det finns idag relativt avancerade sadana 
modeller for datorbruk, set ex (Svensson & Oren 1979). 
Dessa modeller maste emellertid kalibreras med avseende pa 
fororeningarna. Som underlag for sadan kalibrering maste 
erfarenhetsvarden anvandas, till exempel fran denna rap

port (matdata kan ju inte finnas eftersom det galler pla
nerad bebyggelse). Detar emellertid tveksamt om man med 
sadana metoder nar mer noggranna resultat vid oversiktlig 
planering an med enklare overslagsmetoder, till exempel 
genom att anvanda schablonvardena enligt avsnitt 2 och 3 
nedan. Man uppnar dock okad insikt i hur omradet fungerar 
hydrologiskt. Man kan t ex simulera fororeningsflodenas 
variation under vissa regntillfallen eller under ett ar 

Vid atgarder i befintlig bebyggelse finns mojligheter att 
oka kunskapen om dagvattnets sammansattning genom provtag
ning och laboratorieanalys. Man maste dock vara pa det 
klara med att de ibland mycket stora variationerna i dag
vattnets flode, volym och fororeningsinnehall staller sto
ra krav pa en dagvattenundersokning. Dels blir nederbords
och flodesmatningsutrustningen samt provtagningsanord
ningen ofta relativt komplicerad, helst automatisk, dels 
mas te ett tam 1 i gen s tort ant a 1 nederbords till fall en 

undersokas under olika arstider. Om en kvalitativ dagvat
tenmodell anvands behover inte lika manga nederbordstill 
fallen analyseras som om handrakningsmetoder anvands. En 
ofta framkomlig vag ar att med en datormodell berakna dag
vattnets floden och volymer samt dareftet multiplicera 
dessa med de fororeningshalter som anges i denna rapport. 

3. 



4. 

Figur 1 Dagvattenundersokningar Norden. 
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2. FORORENINGSHALTER I DAGVATTEN 

2.1 Utforda undersokni 

Under 1970-talet har sarnmansattning undersokts pa 
rnanga orter i Norden. De undersokningar som denna rapport byg
ger pa visas i bilaga 1. 

I de olika undersokningarna har anvants olika rnetodik, saval 
for flodesmatning provtagning och analys som for resultatbe
arbetning och redovisning. Med nagot undantag har i de·ingaen
de undersokningarna angivits volyrnvagda rnedelhalter for de 
studerade avrinningarna. I bilaga 2 anges rnedelvarden och 
standardavvikelse for nagra av de analyserade fororeningarna. 

Undersokningarna har delats in i fyra grupper: 

bostadsornraden med fler an 50 personer per ha (i denna 
grupp ingar aven citybebyggelse, affarscentra etc), 

- bostadsomraden med farre an 50 personer per ha (enfamiljs
husomraden), 

- trafikornraden 

industriomraden (ornraden rned overvagande latt, ospecifi
cerad industri). 

I utvarderingen har inte rnedtagits undersokningar dar av nagon 
anledning de redovisade resultaten inte ar typiska for dagvat
ten. Den vanligaste anledningen till sadan diskvalificering ar 
att dagvattnet anses vara blandat rned spillvatten. Detta indi 
keras av till exernpel hoga fosforhalter och laga blyhalter. De 
relativt ornfattande undersokningarna sorn utforts i Uppsala, 
(Forsberg och Wenster 1976), har av denna anledning inte tagits 
med, liksorn inte heller vissa av de undersokningar som utforts 
i Norge av Lindholm m fl (1976). En annan orsak till att under
sokningar inte rnedtagits ar att undersokningsomradet ar av en 
alltfor specifik karaktar. Detta galler till exempel undersok
ningarna i cement- och jarnindustri av Stahre (1976). 

De ornfattande undersokningarna som utforts i Lund (Hogland 1979) 
har i endast nagot fall medtagits i utvarderingen. Anledningen 
till detta ar att provtagningen i Lundastudien skett pa vecko
basis (flodesvagda sarnlingsprov) vilket givit ej jamforbara hal 
ter (som dock ryms inom variationerna for de medtagna under
sokningarna). 
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2.2 Schablonhalter for COD 
i dagvatten 

2.3 

De i figur 2 angivna schablonhalterna avser dagvattnets me
delhalter under sommarhalvaret och bygger pa medelvardena och 
variationerna i det studerade urvalet av undersokningar. De 
flesta intervall ar nara lika med medelvardet + standardavvi
kelsen enligt bilaga 2. Dar undantag gjorts, ar detta grun
dat pa bedomningar utgaende fran den kunskap om fororenings 
kallor som redovisas i tabell 6. 

Figur 2 skall anvandas sa, att nar man soker en fororenings 
halt for ett planerat omrade bor man bedoma hur typiskt detta 
omrade kan anses vara. Om ingen grund finns for annorlunda be
damning, bor intervallets mittvarde valjas (detta har marke
rats i figuren). Om omradet bedoms vara extremt i nagot avse
ende (till exempel vad galler trafik, exponerade metallytor, 
narheten till luftfororenande verksamhet), valj varde inom de 
angivna intervallerna. Anvand tabell 6 som ledning for detta. 

Observera att de angivna halterna avser dagvatten fran storre 
sammansatta omraden. Med avrinningen fran trafikomrade avses 
till exempel avrinningen fran ett storre omrade dar gata eller 
vag ingar till star del, ej avrinningen fran en asfaltyta. 
Detta beskrivs i avsnitt 5. 

Halter av amnen 

Bakterier ---------
Dagvattnets innehall av termostabila, fekala colibakterier 
ligger i allmanhet inom intervallet 102-104 bakterier per 
100 ml. Dar hogre halter noterats tarde detta bero pa in
blandning av spillvatten. 

~~~~§D9§r~!-~~!§ri~l 

Halterna suspenderat material varierar kraftigt mellan de 
rapporterade undersokningarna. Detta beror dels pa skillna
der i undersokningsomradena, dels pa skillnader i provtag
ningsmetodik. Mycket hoga halter redovisas fran omraden dar 
anlaggningsverksamhet pagar. For planeringsandamal torde ars
medelhalter kunna valjas inom foljande intervall: 
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Bostadsomraden med < 50 p/ha 
Bostadsomraden med > 50 p/ha 
Trafikomraden 

50-150 mg/1 
150-300 II 

300-400 =
11 

9. 

Trots nederbordens dokumenterade surhet ar dagvattnet i al
manhet nara neutralt. Anledningen tarde vara att dagvattnets 
pH genom den laga buffertkapaciteten latt forandras vid 
transporten over mark och genom ledningar. Typiska pH-var
den ligger i intervallet 6,0-7,2. 

E2l:t~r2~B~!~r 

Dagvattnets innehall av polyaromater har undersokts vid nag
ra enskilda tillfallen. Halten bens(a)pyren har da legat i 
intervallet 0,2-41ug/l for bostadsomraden och 20-200/ug/l 
for trafikomrade. For sno i trafikomrade har betydligt hog
re halt uppmatts. (Malmquist & Hard 1981). 

Kadmium och kvicksilver -----------------------
De relativt fa undersokningar som finns av dagvattnets in
nehall av kadmium och kvicksilver indikerar intervallen 
0,5-5/ug Cd/1 respektive 0,05-0,2/ug Hg/1. 

Q~ri9~-~i~r2~JBD~D 

Dagvattnets halter av ovriga mikroamnen ar daligt kanda. En 
stickprovsundersokning ar dock genomford i ett bostadsomrade 
i Goteborgs utkanter (Horkeby & Malmquist, 1977). Omradet ar 
det som i bilaga 1 kallas nr 20, Bergsjon. Resultaten fran 

undersokningen aterges i bilaga 3. 

Fororeni lter i da tten under vinterhalvaret 

Det finns tamligen fa undersokningar av dagvattnets forore
ningsinnehall under vinterhalvaret, varfor en sammanstall
ning av dessa inte vore meningsfull. Som riktvarde har ;
stall et anvants resul ta ten fran dagva ttenundersokni ngar i 
Goteborg, (Malmquist 1981). Dar erhallna varden pa forhal
landet mellan dagvattnets fororeningshalter under vinter
halvaret och under sommarhalvaret redovisas i tabell 1. Med 
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Bil 2 27. 

Aritmetiska medelvarden av fororeningshalter i dagvatten i de undersok

omradena. 

Bostadsomraden 

Antal omraden 12 

r~ede 1 varde l 00 

Standardavvikelse 35 

Uigsta/hogsta halt 55/160 

Bostadsomraden 

Antal omraden 4 

Medelvarde 72 

Lag /hogs halt 44/93 

Tra fi komraden 

Antal omraden 

~tede 1 va 200 

Lagsta/hogsta halt 

Indu omraden 

Anta 1 omraden 

Medel 110 

Lag /hogsta halt 

Total 
kvave 
mg/1 

12 

2,5 

1 '1 

1 , l I 
4,9 

2 

2,0 

l ,6/ 
2,3 

3 

2,0 

1 , 7 I 
2 '1 

2 

3,2 

l ,6/ 
4,8 

Tota1-
fosfor 
mg/1 

112 

0,40 

0 '18 

0,75/ 
0,9 

3 

0,26 

0,23/ 
0,3 

3 

0,30 

0 '18/ 
0,4 

4 

0,42 

0' 19/ 
0,69 

14 14 

220 360 

130 230 

63/ 64/ 
460 920 

4 4 

73 150 

50/ 100/ 
92 190 

3 3 

230 240 

160/ 150/ 
300 290 

4 4 

140 490 

90/ 250/ 
210 620 

Koppar 
/1 

14 

100 

100 

18/ 
330 

4 

33 

33/ 
40 

3 

54 

41/ 
77 

3 

130 

70/ 
170 
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fran bostadsomradet 
Malmquist, 1977) 

ing av mikroamnen i dagvatten 

on i Goteborg (Horkeby och 

Prov togs pa dagvatten, regnvatten och stoftnedfal1 vid tre olika 

ti11fa1len, sommar, host och var. Tabell T visar exakta datum for 

provtagningarna. I tabe 11 2 , 3 och 4 ges varden pa ana lysresultaten 

fran de tre olika provtagningarna. 

Tabe 11 1. Provtagningsdatum. 

31 • 

Dagvatten Ned fa 11 + regn (meta 11 er) Ned fall + regn ( HCB, DDT, PCB) 

Sommar 30/7 -76 28-30/7 -76 29/4-31/5 -76 

Host 2/ll -76 18/10-3/11 -76 20/9-20/10-76 

Var 27/4-77 1/4 27/4 -77 6/5 6/6 -77 

Tabe 11 2 Metal1koncentrationer i dagvatten resp atmosfariskt nedfal1. 

Metall Dagvatten )lg/l Nedfall )lg/1 regnvatten Nedfa11 )lg/dygn 
sommar host var sommar host var sommar host var 

As 4,2 l '3 1 ,3 0,52 2,4 0,8 0 '14 0,2 0' l 
Cd 5,2 12 '1 4,3 1 ,0 0,4 0,15 
Co l ,8 5 2' 1 0,2 0,6 0,2 0,05 0,05 0,03 
Cr <0,2 5 9 <0,2 7 <0,05 0,6 0 '15 
Cu 215 350 174 4 30 18 1 '1 2,7 2,7 
Fe 420 3300 3860 120 695 120 32 63 18 
Hg 0,08 0,09 0' 15 0,29 0,014 0,04 
Mn 78 115 <6 48 14 <2 4 2 
Mo 2,2 <3 <2 <0,4 <3 <1 <0,2 <0,3 <0,2 
Sb <0,2 1 '0 0,8 <0,2 0,8 0,6 <0,05 0,07 0,09 
Ti <60 <500 <40 <60 <100 <11 <6 <15 . 
v 6,4 24 l ,2 6 4 0,3 0,5 0,6 
w <1 <100 <2 <1 <100 <2 <0,3 <9 <0,3 
Zn 335 685 243 52 127 95 14 11 14 
Ni 10 34 <10 <10 6 <10 <3 0,5 <2 
Pb 24 350 140 96 90 60 26 8 9 
Sn <50 <50 <100 <50 <50 <100 <15 <5 <15 

P.g.a. att dagvattnet vid hostprovtagningen innehol1 mycket klorid 

kunde vissa metal1er, Mn, Ti och V ej analyseras samt var detektions-

gransen for wolfram for hog. 



Tabell 3. PCB-, HCB- och DDT-koncentrationer dagvatten, 

regnvatten och stoftnedfa1l. 

/\mne Dagvatten ng/1 Regnvatten ng/1 Nedfall ng/man,m 2 

sommar host var sommar host var sommar host 

PCB 2,5 35 18,5 1 '5 <0,73 <0,5 (<2500) 224 

HCB <0, l <0, 1 0,004 <0,7 <0,7 <0,03 <5 <5 

DDT <0,2 <0,7 <4 <0,08 <0,05 <0, 1 <5 <5 

Provet pa stoftnedfall vid sommarprovtagningen inneholl nagon okand 
fororening varfor PCB-halten ej kunde analyseras exakt. Narvaro av 
PCB i proven star vid HCB- och DDT-analysen varfor dessa halter i 

allmanhet ej kan anges exakt. 

Tabell 4. PAH-koncentrationer pa partik1ar i dagvatten. 

var 

1531 
8,78 

<2,5 

Provtagning Partikelmangd Naftalenekviv. 
mg/1 2-ringar ~g/l 

Fenantrenekviv. 
3-ringar ~g/1 

Fluorantenekviv. 
.:::_4-ringar ~g/l 

sommar 
host 
var 

10 
51 
57 

20 

320 
260 

8 

230 
230 

0,5 
22 
40 

32. 
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