
  EXAMENSARBETE 15 HP 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYVIKEN 
- bedömning av dagvattenkvalitet 

 
 
 

     Egen bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete vid Mälardalens Högskola 
i samarbete med miljö- och byggkontoret, Ludvika kommun 
 
Utfört av Sofia Nystedt                                                          Västerås, den 10 juni 2008 

Akademin för hållbar samhälls- 
och teknikutveckling 



Abstract  
 
Stormwater is defined as rain- and melted water. Ludvika kommun had little knowledgde about 
the stormwater that reaches a specific recipient Lyviken. Therefore they intended to do an 
research of the stormwater that leads down to Lyviken. The aim with this study was to assess the 
quality of the contents in the stormwater based on pH, conductivity, phosphorous, nitrogen, 
bacterias, oil and one sample that meassured the value of several methals.  
 
Since the population has increased for decades, the area of hard surfaces and asphalts areas also 
has increased. This can increase the pollutions that finally ends up in the recipient. Depending on 
what activity that is going on in the nearby area the pollutions that comes with the stormwater is 
a variety. The catchment area of Lyviken is approxiametely 2 000 000 m2 and the quality of the 
stormwater differs a lot, depending on where it comes from.    
 
The conclusion of this study is that there were not any chocking values of methals in the water 
and that the content of oil were pretty good except for three samples. Nitrogen and phosphorous 
exceeded the limits in most of the samples and in the majority of the samples the content of 
bacteria were way too much. The contents of bacteria should have been decreasing during the 
last years since an improvement in the water pipes has been taken place in a lot of places in 
Sweden, but that doesn’t seem to be the case in Ludvika. The reason why there is a lot of 
bacteria is probably because the pipes sometimes get filled to the brim with sewagewater.    
 
 
Keywords: stormwater, recipient, Lyviken, stormwater quality, pollutions.  
 
Nyckelord: dagvatten, recipient, Lyviken. Kvalitet på dagvatten, föroreningar. 
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Sammanfattning 
 
Regn- och smältvatten definieras som dagvatten och vid nederbörd uppkommer dagvatten vid 
platser där en naturlig markinfiltration inte sker. Gröna ytor med naturlig infiltration har ersatts 
av vägar, gator, parkeringsplatser, bostadsområden och industriområden. Detta har till följd att 
dagvatten bidrar till negativa konsekvenser för avloppsreningsverk och recipienter, då de 
stundtals får lov att ta emot flöden innehållande större eller mindre mängder föroreningar.  
 
Belastningen av föroreningar i dagvattennätet ökar med boendetäthet och med ökande 
hårdgöringsgrad av markytan. Dagvattnets kvalitet påverkas av en rad olika faktorer beroende på 
vilka verksamheter som finns inom avrinningsområdet, trafiken, andel asfalterade ytor, 
vegetationsförekomst, byggnadstyp, renhållning av gator och invånarantal. Trafiken, gator och 
parkeringsplatser ökar dagvattnets metallinnehåll. Vägtrafiken och byggnadsmaterial bidrar till 
farliga föroreningar, då metaller och svårnedbrytbara organiska föreningar kan anrikas i 
näringskedjan, där djur, växter och människan ingår. Dagvattnet för med sig föroreningarna till 
recipienten.  
 
Lyvikens avrinningsområde har definierats till ca 200 ha och kvaliteten på dagvattnet var av 
olika karaktär. Det som befarades innan dagvattenundersökningen startades var att olje- och 
metallhalterna skulle vara höga men fallet visade sig vara ett annat, vilket gjorde undersökningen 
än mer spännande. I dagvattnet fanns det inga direkt chockerande halter av metaller vilket var en 
trevlig överraskning. Det var endast zink som klassades med hög halt. Av koppar och bly fanns 
det måttligt låga halter. Det som kan nämnas angående pH värden är att dagvattnets pH ligger 
relativt bra. Oljehalterna såg bra ut förutom för några av provtagningspunkterna. Kväve- och 
fosforhalterna följdes åt i de flesta fallen och överskred gränsen på många platser. Majoriteten av 
proverna innehåller alldeles för mycket bakterier. Bakteriehalten bör ha minskats under senare år 
på grund av förbättring av ledningsnätet, men det verkar inte vara fallet i Ludvika. Anledningen 
till de höga halterna av E-coli och koliforma bakterier beror till största del på avloppsbräddning. 
Systemet i Ludvika har kombinerade brunnar med avlopp och dagvatten och det medför en större 
risk för bräddning åt båda hållen. En skiljevägg har byggts upp på en del ställen i systemet för att 
minska risken för bräddning men det verkar inte som att det fungerar helt fullständigt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagvatten definieras som avrinnande regn- och smältvatten1. Vid nederbörd uppkommer 
dagvatten vid platser där en naturlig markinfiltration inte sker. Gröna ytor med naturlig 
infiltration har ersatts av vägar, gator, parkeringsplatser, bostadsområden och industriområden. I 
samband med regn eller snösmältning uppkommer stora mängder dagvattenflöden på grund av 
alla hårdgjorda ytor.2  
 
Befolkningsmängden i Sverige växer och på grund av det har bebyggelsekoncentrationen och 
mängden hårdgjord yta ökat. Detta har till följd att dagvatten bidrar till negativa konsekvenser 
för avloppsreningsverk och recipienter, då de stundtals får lov att ta emot flöden innehållande 
större eller mindre mängder föroreningar. Kvaliteten på slammet i avloppsreningsverken 
påverkas negativt på grund av tillförseln av exempelvis tungmetaller. Recipienten, t.ex. en sjö 
eller ett vattendrag, kan påverkas av dagvattnet i form av algblomning, eutrofiering, syrefattiga 
bottnar och i vissa fall kan det även bidra till toxiska effekter.3  
 
Miljö- och byggkontoret i Ludvika kommun har länge haft ambitionen att genomföra en 
undersökning av dagvattnet som leds ut i Lyviken, i sjön Väsman. De som arbetar på kontoret 
menar att Lyviken är klart påverkad av dagvattnet som bl.a. kommer från tvätthallar, 
industriområden, parkeringsplatser och diverse asfalterade ytor. Synliga problem vid Lyviken är 
fasta föremål, olja och att det ser näringsrikt ut.4 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka kvaliteten på dagvattnet som släpps ut i Lyviken, i sjön Väsman. Det 
specifika syftet är att undersöka vilka parametrar som förorenar vattnet och var de härstammar 
från, vidare ska avrinningsområdet definieras.   
 

1.3 Avgränsning  
Följande parametrar kommer att undersökas: pH, konduktivitet, oljeindex, totalkväve (tot-N), 
totalfosfor (tot-P) och bakteriehalt. Det är fem olika provtagningsområden som ingår i 
undersökningen och sammanlagt kommer tio prover att tas. Det bestämdes vid ett senare tillfälle 
att ytterligare tre prover skulle genomföras samtidigt som en plats ströks. Ett metallpaket 
kommer att tas på en provplats, alldeles där dagvattenbäcken rinner ut i Lyviken. De metaller 
som ingår i paketet är arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom. nickel, vanadin, zink och 
kvicksilver. Dessvärre har referensvärden för vanadin och kobolt inte hittats, vilket medfört att 
de har uteslutits från diskussionen.  

1.4 Definitioner 
Dagvatten: ”ytligt avrinnande regn- och smältvatten från gårdar, tak, gator, vägar m.m.5”  
Spillvatten: ”avloppsvatten från hushåll, industrier m.m.” 
 
 

                                                 
1 Lind, L., (2001). 
2 IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, (2007). 
3 IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, (2007). 
4 Göran Eriksson 
5 Lind, L., (2001). 
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2 Material och metod 

2.1 Litteraturstudie  
För att få fram material om dagvatten, föroreningsparametrar och recipienter har litteraturstudier 
genomförts; i form av böcker, artiklar och Internet. Många och givande diskussioner med olika 
människor har ägt rum, bland annat med Göran Eriksson, miljöchef, Charlotte Olsson, 
miljöinspektör, Sören Norell och Lars Johansson på tekniska kontoret, som alla har bidragit till 
att ge mig en lokal kännedom och bakgrund om området. 
 

2.2 Provtagningsmetod och parametrar 
För att ta vattenproverna användes ett långt fiskespö, vars spets förlängdes med en fasttejpad L-
vinkel. På vinkeln tejpades en provtagningsflaska fast som användes för att ta upp vatten från 
brunnarna. Fiskespöet sänktes ned i alla brunnar med en ny provtagningsflaska för varje 
provtagningsplats. Efter varje provtagningsplats rengjordes fiskespöet med vatten, som hade 
medtagits i en dunk. Vid provtagningsplatser med öppet dike eller i bäck, sänktes respektive 
oljerör, bakterie- eller fysikalisk-kemisk flaska ned för påfyllning av provvatten.   
 
Vid varje provtagningsplats togs oljeindex, fysikalisk-kemiskt och bakteriologiskt prov. 
Oljeindex bestod av två glasrör som skulle fyllas. För proverna med fysikalisk-kemiskt och 
bakteriologiskt vatten användes en 250 ml plastflaska per provtagningsplats. För mikrobiologisk 
analys användes sterila 250 ml flaskor för mikrobiologisk analys. Vid bäcken precis vid utloppet 
till Lyviken togs förutom standardproverna även ett metallpaket samt kvicksilverprov. För 
metallpaketet användes en 150 ml flaska och för kvicksilverprovet användes två glasrör. I 
metallpaketet ingår följande metaller: arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel, 
vanadin och zink. För en överblick av provtagningsplats och parametrar, se tabell 1.     
 
För att få upp brunnslocken fick jag assistans av min pappa som använde en kofot för att få upp 
dem. Efter att varje prov genomförts på respektive plats, placerades flaskorna i en väska och 
glasrören i en annan väska. Vid dagens slut försågs väskan med flaskorna med kylklampar. 
Vattenproverna skickades samma dag som provtagningen ägde rum till ett ackrediterat 
laboratorium Alcontrol Laboratories i Karlstad för att analyseras. Proverna förvarades i väskor 
under hela transporten.  
 
Samtliga prov analyserades med avseende på konduktivitet, pH, tot-P, tot-N, oljeindex samt 
bakteriehalt. Ett prov analyserades även för metaller och det var utloppet i bäcken. Jag är 
medveten om att dagvattenkvaliteten varierar i tid och rum och att undersökningen därför bör 
utföras under ett längre tidsintervall.   
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Tabell 1. Tabell över provtagningsplats och provtagningsparametrar.  
Provtagningsplats Datum Bakteriologisk Fys-kem Oljeindex Metallpaket Kvicksilver
Spånvägen 2008-04-16 x x x     
DSG nr 1 2008-04-16 x x x     
DSG nr 2 2008-04-16 x x x     
Snöåv. spillvatten 2008-04-16 x x x     
Snöåv. dagvatten 2008-05-19 x x x     
Snöåv. Bäck 2008-05-19 x x x     
Aspvägen 2008-04-16 x x x     
Utlopp från ABB 2008-04-16 x x x     
Gräs plätt 2008-04-16 x x x     
Rör nr 1 2008-04-16 x x x     
Bensinstation 2008-04-16 x x x     
Utlopp vid bäck 2008-04-16       x x 
Utlopp vid bäck 2008-05-19 x x x     
 
 

2.3 Val av provtagningsplatser 
Under min praktik på miljö- och byggkontoret genomfördes en okulär granskning av alla 
provtagningsplatser som var utvalda av Tekniska kontoret tillsammans med Miljö- och 
byggkontoret. Kriteriet för urvalet var att platserna skulle vara lättåtkomliga och att de skulle 
rinna ut i Lyviken. Det var ett generellt urval och inte direkt strategiskt.6 Fem olika 
platser/områden valdes ut där sammanlagt elva prover skulle tas, detta för att beakta 
avrinningsområdets olika beskaffenhet. På provtagningsdagen påvisades att det inte var något 
flöde på en av de tänkta platserna så den ströks.  
 
Göran Eriksson fick ett telefonsamtal från Alcontrol där de hittat en tubifex mask i provet från 
Snöåvägen, vilket är typiskt för avloppsvatten. Torsdagen den 24 april tog jag med mig kartor 
och Sören Norell från Tekniska kontoret för att kontrollera om provet tagits från en 
avloppsbrunn, vilket det dessvärre visade sig vara. Göran och jag bestämde att vi tar tre nya 
bakteriologiskt, oljeindex samt fysikaliskt kemiskt prov, ett i en dagvattenbrunn, ett i en bäck 
som rinner på andra sidan vägen intill OK vid Snöåvägen samt ett tredje prov vid bäckens slut, 
på samma ställe som metallprovet togs.      
  

2.4 Lokalbeskrivning 
En undersökning av provtagningsplatsernas fysiska miljö genomfördes i anknytning med 
provtagningarna onsdagen den 16 april. De faktorer som undersöktes var geografiskt läge, 
vegetation, närmiljö, lukt och okulär vattenkvalitet. Dagen innan provtagningen ägde rum 
kontrollerades vattenflödet på alla provtagningsplatser och då fanns det vattenflöde på alla 
platser, utom den som ströks.   
 

2.5 Bedömningsgrund 
För att kunna bedöma kvaliteten på Lyviken och dess dagvatten valdes Naturvårdsverkets 
”Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och vattendrag”. Denna bok behandlar inte 

                                                 
6 Sören Norell och Lars Johansson 
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dagvatten utan klassningen gäller sjöar och vattendrag och det är viktigt att poängtera. 
Anledningen till att Naturvårdsverkets bok valdes är för att ingen liknande klassning för 
dagvatten finns att tillgå och med detta kan tänkas att gränsvärdena skulle kunna höjas en aning 
med hänseende till den utspädning som sker i recipienten. Denna undersökning kommer att göra 
en bedömning av Lyvikens kvalitet med hänsyn till fysikalisk-kemiska faktorer som 
näringsämnen, metaller, organiskt miljögift i form av olja, konduktivitet och surhet. Dessa 
faktorer kan påvisa miljöhot i form av eutrofiering, förekomst av metaller samt försurning. 
Undersökningen kommer även att bedöma det biologiska förhållandet med avseende på 
bakteriehalt. Parametrarnas olika gränsvärden utgår, i majoriteten av fallen, ifrån de nivåer som 
finns i ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och vattendrag”. 7  En mer beskrivande 
förklaring av bedömningssätten finns i bilaga XX, ett utdrag från boken.    
 
 

                                                 
7 Stockholm Vatten AB, (2001). 



 5

3 Dagvatten 

3.1 Allmänt 
Dagvatten är ytavrinnande regn- och smältvatten från tak, gator, grönytor, parkeringar och gårdar 
och kan bestå av relativt höga halter av föroreningar8. Av Sveriges totala årsnederbörd utgör 
regnet som faller på hårdgjorda ytor en halv procent och bildar dagvatten. Det vatten som faller 
ned leds via brunnar och stuprör i ledningar till reningsverk eller vattendrag. I ledningarna har 
vattenflödet en hög hastighet och man kan likna ledningarna med motorvägar, där vattnet och 
föroreningar utan en chans till självrening forsar fram.9 
 
Det finns två olika sätt att avleda dagvatten. Ett av dem är det kombinerade systemet där dag- 
och spillvatten avleds tillsammans och går via reningsverket, där det renas, till recipienten. Det 
andra är det duplikata systemet där dagvattnet avleds i ledningar separat och direkt till 
recipienten utan någon rening.10 Dagvatten ska renas eller tas om hand så att olägenheter inte 
uppkommer, då dagvatten enligt Miljöbalken omfattas av kraven på avloppsvatten i nionde 
kapitlets sjunde paragraf. 11.   
 
Dagvattnet har inget permanent flöde utan det kommer tillfälliga flöden av dagvatten i 
ledningarna. Flödet är ojämnt, vid kraftigt och ihållande regn fylls ledningarna till brädden men 
under resterande del av året står ledningarna tomma. Liksom flödet är ojämnt så är även 
transporten av föroreningar. De hårdgjorda ytorna sköljs rent i början av ett regn, efter en 
torrperiod, och med vattnet följer stora mängder av partikelbundna föroreningar. Däremot är 
dagvattnet relativt rent i slutet av regnperioden. Dagvattnets halt av föroreningar varierar mellan 
olika områden, och de faktorer som styr är vilken verksamhet det är och andel hårdgjorda ytor 
inom området.12      
 

3.1 Föroreningar och dess källor 
Belastningen av föroreningar i dagvattennätet ökar med boendetäthet och med ökande 
hårdgöringsgrad av markytan. Dagvattnets kvalitet påverkas av en rad olika faktorer beroende på 
vilka verksamheter som finns inom avrinningsområdet, trafiken, andel asfalterade ytor, 
vegetationsförekomst, byggnadstyp, renhållning av gator och invånarantal. Trafiken, gator och 
parkeringsplatser ökar dagvattnets metallinnehåll.13 Vägtrafiken och byggnadsmaterial bidrar till 
farliga föroreningar, då metaller och svårnedbrytbara organiska föreningar kan anrikas i 
näringskedjan, där djur, växter och människan ingår14. Dagvattnet blir förorenat genom att det 
finns miljöfarliga ämnen på exempelvis tak och hårdgjorda ytor som vattnet tar med sig när det 
rinner av ytorna. Dagvattnet för med sig föroreningarna till recipienten. Tungmetaller, oljor, 
näringsämnen och toxiska kolväten är de vanligaste föroreningarna.15 Tungmetaller är 
exempelvis bly, kvicksilver, koppar och zink och de är giftiga eller mycket giftiga för människor 
och djur. Kväve och fosfor är näringsämnen som bidrar till övergödning. 16 Atmosfäriskt nedfall, 
trafik, korrosion och spillning från fåglar och hundar är de föroreningskällor som är av störst 
betydelse17. I tabell 2 finns en förenklad bild av föroreningskällornas betydelse för 
dagvattenföroreningen.   
 
                                                 
8 Göteborgs Stad, 2008-04-02 
9 Lönngren, G. (2001) 
10 Lönngren, G. (2001) 
11 Lind, L., (2001). 
12 Lönngren, G. (2001) 
13 Göthberg, A. (1993) 
14 Lönngren, G. (2001) 
15 Göteborgs Stad, 2008-04-02 
16 IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, (2007). 
17 Malmqvist (1994) et al. 
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Tabell 2. Några föroreningskällors relativa betydelse för föroreningshalter i dagvatten (enligt skalan 
dominerande – stor – någon – liten). Egen bearbetning av Malmqvist (1994) et al.  
Källa Kväve, N Fosfor, P Bly, Pb Zink, Zn Koppar, Cu 
Trafik någon liten dominerande någon någon 
Korrosion, 
erosion liten någon liten stor dominerande 
Regn, 
stoftnedfall stor någon någon stor någon 
Lokala 
aktiviteter någon stor liten liten liten 
 
Dagvattnet som kommer från takytor har oftast ett lågt och surt pH, är utan färg, är klart och har 
ett lågt innehåll av partiklar. Vattnet som rinner av taket innehåller oftast koppar och zink och 
orsaken till det är takens korroderbara metallytor.18  
 
Från de asfalterade ytorna kommer det ett dagvatten som är grumligt med en grå-svart färg. 
Vattnet har ett neutralt pH och innehållet av partiklar är högt. Generellt sett är gatuvattnet det 
mest förorenade vattnet och det beror till största del av trafiken. Föroreningsbidraget från icke-
trafikerade vägar är betydande och det beror på asfaltens nedbrytning, förorenat regn samt 
stoftnedfall. Dagvatten förorenas bland annat av följande faktorer i trafiken; avgaser, 
oljeläckage, erosion av vägbana, korrosion och däckslitage.19  
 
Det är svårt att mäta hur dagvattnet påverkar växt- och djurlivet hos recipienten, då det inte 
tillströmmar kontinuerligt. Det finns dock några dokumenterade effekter. Dagvattnet kan 
åstadkomma kemisk toxicitet och störa levnadsplatser för växter och djur. Långsiktigt påverkas 
den biologiska mångfalden genom tillväxtstörningar och minskad artvariation. Tungmetaller 
förändras rent fysikaliskt, kemiskt och biologiskt när de når recipienten. Metallerna kan fastna på 
lerpartiklar och tas upp av djur och växter, för att sedan ackumuleras i näringskedjan.20  
 
3.1.1 Surhet/försurning 
Jämvikten mellan vattenlevande organismers inre miljö och omgivning påverkas av vattnets 
surhet. Vattnets surhet bestämmer vilken kemisk form metaller uppträder i, vilket kan få enorma 
konsekvenser för det akvatiska systemet. Ju fler vätejoner i vattnet desto surare blir det. 21 
Nederbörden är oftast av sur karaktär trots det har dagvattnet ett neutralt pH-värde i intervallet 
6.0 – 7.2 22.  
 
3.1.2 Organiskt miljögift, olja 
Petroleumkolväten är oftast trögflytande och vätskor som inte går att blanda med andra vätskor. 
Det är oftast dagvatten från industriområden som innehåller höga halter av olja och medelvärdet 
av olja i dagvatten ligger på 400 µg/l. Olja kommer även från bensinstationer och från fordon.23 
Olja är giftigt för växter och skadligt för djur och människor 24.  
 
3.1.3 Näringsämnen 
Tillförsel av näringsämnen, i form av fosfor och kväve, bidrar till eutrofiering som är ett 
näringsrikt tillstånd. Eutrofiering leder till ökad vattengrumlighet, ökad produktion och biomassa 

                                                 
18 Malmqvist (1994) et al. 
19 Malmqvist (1994) et al. 
20 Larm, T. (1994) 
21 Naturvårdsverket, (1999) 
22 Malmqvist (1994) et al. 
23 Larm, T. (1994) och Malmqvist (1994) et al. 
24 IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, (2007). 
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av djur och växter, ändrad artsammansättning och diversitet samt ökad syrgasförbrukning vid 
nedbrytning av organiskt material.25  
 
Fosfor, P 
Dagvattnets innehåll av fosfor kommer främst från trafiken, atmosfäriskt nedfall, djurspillning 
och gödselmedel26. 
 
Kväve, N 
Största delen av dagvattnets kväveinnehåll kommer från det atmosfäriska nedfallet och den 
resterande delen kommer från fågel- och hundspillning27.  
 
3.1.4 Tungmetaller 
Tungmetaller är grundämnen och en del av dem är essentiella för biologiska funktioner hos 
växter, djur och människor, men endast i en liten mängd. Vid för stor tillförsel av tungmetaller 
tar organismer skada och metallerna blir giftiga och kan ge en akut toxisk effekt. De icke-
essentiella tungmetallerna som bly, kadmium och kvicksilver, fyller ingen livsviktig funktion hos 
organismer och upptag av en stor mängd av dessa metaller ger bara en risk för giftpåverkan.28  I 
sötvatten finns metaller naturligt i låga halter. På grund av den naturliga anrikningen är 
metallhalten högre i sediment och i organismer. Det är bland annat avrinningsområdets 
berggrund och jordart som påverkar metallhalten i sjö eller vattendrag. Utsläpp av metaller har 
ökat och en förhöjd halt av metall är olyckligt då relativt låga halter kan bidra till biologiska 
störningar.29    
  
Bly, Pb   
De källor som ger upphov till dagvattnets innehåll av bly är trafik, det atmosfäriska nedfallet 
samt dagvatten från industritomter30. Bly ackumuleras i näringskedjan och kan ge skador på 
nervsystem, andra organ och ge fosterskador. Är giftig för däggdjur.31  
 
Zink, Zn 
Atmosfäriskt nedfall, korrosion av byggnadsmaterial, stuprör, lyktstolpar, vägsalt, hängrännor, 
trafikytor och trafik är de föroreningskällor som är ursprunget till dagvattnets innehåll av zink32.   
För människor, fåglar och däggdjur är zink i stora mängder inte direkt farligt då den har en låg 
giftverkan men för fiskar, växter och plankton är mängden biologiskt giftigt33. Zinks löslighet 
stiger med sjunkande pH, likaså gäller för kadmium och bly 34.  
 
Koppar, Cu 
Bidraget från denna tungmetall kommer från korrosion, trafik, trafikytor och atmosfäriskt 
nedfall. Bidraget från nedfallet dominerar i områden där koppar inte används som 
byggnadsmaterial.35 Koppar är en av de giftigaste metallerna i vattenmiljöer och är giftig för 
organismer i för höga doser. För människor har den endast en liten giftverkan 36.    
 

                                                 
25 Naturvårdsverket, (1999) 
26 Larm, T. (1994) och Malmqvist (1994) et al. 
27 Malmqvist (1994) et al. 
28 Stockholm Vatten, Klint, M., (2001) 2008-05-06 
29 Naturvårdsverket, (1999) 
30 Malmqvist (1994) et al. och KTH, Institutionen för Mark- och vattenteknik, 2008-05-06 
31 Håll Sverige rent, 2008-05-07 
32 Larm, T. (1994) och Malmqvist (1994) et al. 
33 Stockholm Vatten, Klint, M., (2001) 2008-05-06  
34 Naturvårdsverket, 2008-05-07 
35 Larm, T. (1994) och Malmqvist (1994) et al. 
36 Stockholm Vatten, Klint, M., (2001) 2008-05-06 
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Kvicksilver, Hg 
Kvicksilver kan finnas i kasserade termometrar, batterier, krematorier och från industriutsläpp. 
Metallen är flytande vid rumstemperatur.37 Metallen kan ge hjärn- och njurskador och är en av 
de farligaste miljögifter som existerar och är giftig för människor, natur och djur.38   
 
Krom, Cr 
Rester av krom kan komma från korrosion av bildelar, från ytbehandlande industrier samt slitage 
av dubbdäck och asfalt 39. Halterna av krom, nickel och kobolt ökar med ökande trafikmängd 40. 
Krom kan förekomma i olika former och sexvärd krom är skadligt och cancerogent medan 
trevärt krom är livsnödvändigt 41.   
 
Nickel, Ni 
Källor som ger upphov till nickel är ytbehandlande industrier och produkt av förbränning av 
fossila bränslen 42. I för höga halter är metallen, som bioackumuleras men inte anrikas uppåt i 
näringskedjan, giftig för vissa djur, växter och bakterier och för människor finns misstanke om 
att den är cancerogen43.   
 
Kobolt, Co 
Utsläpp av denna metall är relaterad till industriella processer och förbränning av fossila bränslen 
44. Är essentiell för människan och kan orsaka lungbesvär och kontaktallergi 45.  
 
Kadmium, Cd 
Trafik, parkeringsplatser och vägar bidrar till kadmiumutsläpp i dagvatten 46. Kadmium har 
ingen känd positiv inverkan på organismer och är en av de miljöfarligaste metallerna. Den 
anrikas i miljön och är mycket giftig, den ger bland annat minskad fortplantningsförmåga och 
påverkar lever och njure negativt. Kan vara dödlig för sötvattensniglar och fiskar.47   
 
Vanadin, V 
Metallen ingår i fossila bränslen och är vanlig i luftföroreningar. Den används som 
legeringsmetall vid framställning av stål. Den är inte oumbärlig för människan och i löst form är 
den en av de mest toxiska metallerna för växter och mikroorganismer. Den kan ge skador på 
lungor hos människor i mycket höga halter.48    
 
Arsenik, As 
Impregnerat virke kan sprida arsenik och avfallsupplag med produkter som kan läcka ut arsenik 
bidrar till att förorena dagvatten. Redan vid låga koncentrationer är arsenik hälsovådlig för 
människan. Lösligheten för arsenik stiger med stigande pH.49   
 

                                                 
37 Larm, T. (1994) 
38 Solna Stad, 2008-05-07 
39 Larm, T. (1994) 
40 Stockholm Vatten AB, (1999), 2008-05-06 
41 Stockholm Vatten, Klint, M., (2001) 2008-05-06 
42 Larm, T. (1994) 
43 Stockholm Vatten, Klint, M., (2001) 2008-05-06 
44 Larm, T. (1994) 
45 Stockholm Vatten, Klint, M., (2001) 2008-05-06 
2008-05-07 
46 KTH, Institutionen för Mark- och vattenteknik, 2008-05-06 
47 Håll Sverige rent, 2008-05-07 och Stockholm Vatten, Klint, M., (2001) 2008-05-06 
48 Stockholm Vatten, Klint, M., (2001) 2008-05-06 
49 Naturvårdsverket, 2008-05-07 
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3.1.5 Bakterier 
De bakterier och mikroorganismer som kommer med dagvattnet kommer ursprungligen från 
avloppsbräddningar och djurspillning. Om dagvattnet mynnar i närheten av en badplats kan detta 
vålla hälsoproblem.50 Fekala koliformer kommer oftast från tarmkanalen och djurspillning och 
förekommer i förorenade sjöar och vattendrag 51. I takt med att ledningsnäten förbättrats och att 
användandet av duplikata system påbörjades bör bakteriehalten ha minskat i dagvattnet52. 
 
3.1.6 Övrigt 
Konduktivitet anger ett materials förmåga att leda elektrisk ström och mäts i enheten Siemens, S. 
Rent vatten ligger inom intervallet ca 0.1 till 10 mS/cm53. Ju mer salter, som innehåller elektriskt 
laddade joner, som ett vattendrag innehåller desto större blir ledningsförmågan. Förorenade 
vatten har hög ledningsförmåga.54 
 

3.2 Recipient 
Det system som får ta emot allt dagvatten kallas recipient och utgörs ofta av sjöar och 
vattendrag, mark, våtmarker, grundvatten och reningsverk. Lönngren menar att det krävs en 
kartläggning och analys av recipienten för att se om recipientens kvalitet är god.55 För att värdera 
recipientens status ska hänsyn tas till grundvattnets eller ytvattnets känslighet och sedan kan den 
klassificeras i en tregradig skala. Exempelvis bör klass tre skyddas från föroreningar, i klass tre 
hamnar vatten- och grundvattentäkter samt ekologiskt känsliga recipienter.56   
 
De akvatiska organismerna hos recipienten och dess användning som en resurs beror på vilken 
plats den är belägen på. Detta eftersom olika regnkarakteristik och olika landområden ger 
upphov till olika föroreningsinnehåll (kvalitet) och olika dagvattenflöden (kvantitet). 
Förutsättningen att ta emot förorenat vatten varierar från olika recipienter.57 Vattendrag och 
mindre sjöar klassificeras som mycket känsliga när det gäller förorenat dagvatten. Hav och större 
sjöar klassificeras som känsliga och mindre känsliga.58  
 
Recipientens påverkan av dagvattnet beror på många olika faktorer, avrinningsområdets 
markanvändning, nederbördens föroreningsinnehåll och pH, storlek och typ av recipient, storlek, 
varaktighet och frekvens av belastningen samt ekologiska förändringar. Dessa faktorer påverkar 
exempelvis utspädningen av föroreningarna, mängd och typ av förorening som når recipienten.59    
 
 

                                                 
50 Andersson, W. (2005) 
51 Larm, T. (1994) 
52 Malmqvist (1994) et al. 
53 Mitec Instrument AB, 2008-05-08 
54 Halmstads Naturskola, 2008-05-08 
55 Lönngren, G. (2001) 
56 Larm, T. (1994)  
57 Ibid. 
58 SWECO VBB VIAK, (2001). 
59 Larm, T. (1994) 
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4 Lyviken/Provtagningsplatserna 

4.1 Lyviken  
Dagvattnet som undersöks rinner ut i Lyviken som är en del av sjön Väsman. Recipienten 
Lyviken är belägen en km sydväst om Ludvika.60 Arean för Väsman är 40 km2 med största 
djupet på 56 m och sjön ingår i vattensystemet Kolbäcksån. Väsman är en relativt näringsfattig 
sjö, med låga halter av fosfor och kväve.61   
 

 
Figur 1. Karta över Ludvika. Inom provtagningsområdet finns alla provtagningspunkter. Eniro 08-04-09. 
 
Lyvikens avrinningsområde inkluderar Nissbo, Lorensberga, Magneten, Notgården, Snöåvägen 
och delar av ABB ned mot Lyviken. Vattenflödet rinner i nedgrävda rörledningar såväl som i 
diken. Några av de verksamheter som finns inom området är Gösta Samuelssons bil, 
Järnmagasinet, OKQ8 med tvätthall, MatMagasinet, Dollarstore, DSG, Hedins Trä, Lorensberga 
skola, bostadsområden, vägar, parkeringsplatser, gräsytor m.m.62 
 
Tidigare genomförda undersökningar av SwedPower om Lyvikens jord, vatten och sediment 
visar att viken är förorenad. Sedimentet påvisade spår av kvicksilver och koppar, jordprovet 
visade att riktvärden för koppar, bly, zink, nickel och kadmium överskreds. 
Grundvattenanalysen påvisade inte överskridande metallvärden men enligt Livsmedelsverkets 
gränsvärde för dricksvatten överskreds vissa analysparametrar.63 Enligt SWECO VBB VIAK, 
klassificeras Lyviken som en mycket känslig recipient64.   
 
                                                 
60 SwedPower, (2000). 
61 Institutionen för miljöanalys, (2007). 
62 Karta över avlopp- och dagvattenledningar, Tekniska Kontoret Ludvika kommun.  
63 SwedPower, (2000). 
64 SWECO VBB VIAK, (2001). 
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Lyvikens avrinningsområde har beräknats utifrån kommunens ledningskarta och det uppgår till 
ca 200 hektar (2 000 000 m2), se figuren nedan. Beräkning finns i bilaga 4. De typytor som 
förekommer är bostadsområden, industrier, grönytor och hårdytor, och dessa ytor har 
uppskattats med hjälp av kommunens kartor. Avrinningsområdet domineras av bostadsområden, 
ca 40 %, både flerfamiljshus och villaområden. Det är relativt få stora gräsytor inom området 
och det finns ingen parkyta varför gräsytan uppskattas till 10 % av avrinningsområdet. Det finns 
relativt många industrier inom området, som exempelvis ABB, Volvo och OK, och den totala 
ytan av industriområde uppskattas till 20 % och hårda ytor uppgår till ca 30 %. Observera att 
detta endast är uppskattningar och inga exakta uppgifter.  
 
 

 
Figur 2. Avrinningsområde samt placering av provtagningsplatser. Område 1 – Spånvägen, område 2 – 
DSG nr 1 och 2, område 3 – Snöåvägen spill-, dagvatten och bäck, område 4 – Aspvägen, område 5 – 
utlopp från ABB, område 6 – gräsplätt, område 7 -  bensinstation samt område 8 – rör nr 1 och utlopp 
vid bäck. Eniro 08-04-09. 
 
 

4.2 Beskrivning av provplatser 
Den största delen av proverna togs onsdagen den 16 april och under perioden 2008-04-08 till 
2007-04-17 var nederbördsmängden 19.6 mm65. De tre sista proverna togs måndagen den 19 maj 
och under perioden 2008-05-12 till 2008-05-19 var 38.4 mm66. Bilderna är tagna av författaren. 
 

                                                 
65 Mailkorrespondens med SMHI, 2008-05-14 
66 Mailkorrespondens med SMHI, 2008-06-04 
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4.2.1 Spånvägen 
Dagens första provplats, brunnen vid Spånvägen, ligger vid ett 
villaområde vid en återvändsgränd. Några hundratalsmeter bort 
ligger en skola. Till brunnen leds vatten från Volvo och 
Järnmagasinet. På vinterhalvåret fungerar ytan runt omkring brunnen 
som en uppläggningsyta för snö. Brunnen ligger på en gräsplätt med 
sly. Vattnet i brunnen var relativt klart och det var ett litet flöde i 
brunnen. Vattennivån var bra och det var ytterst få partiklar i 
provvattnet. Det fanns inga synliga föremål i brunnen och det var 
inga problem med att få upp vatten. Den blåa pinnen på bilden 
markerar brunnens placering, se pilen.  

 
 
4.2.2 DSG nummer 1 och 2   
Provtagningsplats DSG nummer 1 och 2 bestod av två rör som 
mynnade i ett öppet dike och gick ihop och blev till ett rör. Dessa 
rör finns inom ett asfalterat industriområde. AB Karl Hedin, 
Dollarstore, DSG och Kurts Husvagnar finns i närområdet. Det 
fanns gräs, grus och asfalt i omgivningen som var skräpig med 
bland annat en kasserad spis, containrar och brädbitar. I rör 
nummer ett, röret till vänster, var vattnet klart men det var dåligt 
flöde. Det fanns inga synliga föremål i vattnet. Rör nummer två 
var klart och hade ett relativt bra flöde. Inga synliga föremål fanns. 
 
 
4.2.3 Snöåvägen  
Spillvatten 
Brunnen vid Snöåvägen ligger mittemellan en väg och ett bostadsområde. Där 
spillvattenbrunnen är belägen växer det gräs. Tvärs över gatan ligger OKQ8. Cirka hundra meter 
från brunnen finns en hög trafikerad korsning. Det fanns ett mycket litet flöde vid 
provtagningstillfället och dagen innan fanns det ett litet större flöde. Vattnet var lortigt och brunt 
och det blev många partiklar i provflaskan. Vattnet luktade ruttet. Det verkar som att vattnet har 
varit relativt stillastående under en tidsperiod. Det visade sig senare vid analysen att det var en 
avloppsbrunn, varför ytterligare två prover  i närheten av Snöåvägen togs.   
 
 
Dagvatten 
Dagvattenbrunnen ligger någon meter från spillvattenbrunnen och 
vattnet kommer från bostadsområde och hårdgjorda ytor i form av vägar. 
Brunnen ligger inom en meter från en trafikerad väg. Vattnet var klart 
och fint. Det fanns relativt mycket vatten i brunnen men flödet var inte 
stort.   
 
 
 
Bäck 
Bäcken ligger på andra sidan vägen från brunnarna och hit leds troligen vattnet 
från ”Gör det själv hallen” och delvis även från OKQ8s hårdgjorda ytor. Vattnet 
är oftast grå färgat, enligt uppgifter från Sören Norell och Lars Johansson67. 
Vattnet var mycket kallt och det fanns ett litet flöde. Ingen speciell doft från 
vattnet men det fanns synliga oljefilmer på ytan.   
 

                                                 
67 Sören Norell och Lars Johannson, 2008-04-24 
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4.2.4 Aspvägen      
Brunnen vid Aspvägen ligger intill en väg som leder ned mot ABB 
och Lyviken, intill ett skogsparti och industriområde. Vattnet 
härstammar från bostadsområde och diverse olika industrier. Sly, 
björk, gräs fanns i brunnens omgivning. Vattenflödet var bra och 
det fanns osmält snö i omgivningen. Det var mycket vatten i 
brunnen och det fanns föremål i vattnet i form av snusdosor, PET-
flaska, en groda och grodyngel. Det såg ut om en oljefilm på 
vattnets yta. Provvattnet hade en lukt och det fanns partiklar i 
flaskans ytvatten.   
 
 
4.2.5 Bensinstation  
Denna brunn låg vid sidan av en asfalterad väg och cirka hundra 
meter bort låg en manuell bensinstation, en yta för snöuppläggning 
och ett industriområde. Detta vatten kommer även från ett 
bostadsområde och från järnvägsspåret. Det var grus, gräs och 
asfalt i omgivningen. Det var ett högt flöde i brunnen men 
vattennivån var låg. Det var relativt klart vatten med några 
partiklar.  
 
 
4.2.6 Gräsplätt 
Brunnen låg på en gräsplätt mellan vägen till ABB och Lyviken. 
Vattnet kommer delvis från ABB. Det var ett högt flöde och en hög 
vattennivå. Vattnet var klart. När locket var öppet hördes ett ljud som 
lät som att en pump var i bruk.  
 
 
4.2.7 Utlopp ABB 
Här mynnar dagvattnet direkt ut i Lyviken. Innan det går ut i 
Lyviken så passerar vattnet en oljeavskiljare som ABB investerat i. 
När fiskespöet fördes ned i vattnet resulterade det i att en mycket 
liten oljefilm lade sig på sjöns vattenyta. Vattnet var klart och det 
var få partiklar. I detta fall kan det tänkas att dagvattnet hinner späda 
ut sig med sjöns vatten.  
 
 
4.2.8 Rör i bäcken    
Detta rör mynnar ut i en bäck som bara några meter bort mynnar 
ut i Lyviken. Vattnet kommer ifrån bensinstationen och 
bostadsområdet Magneten. Det fanns oljefilm på ytan. Flödet var 
litet. Vattnet var av en slemmig karaktär. Vattnet hade en viss 
odör.  
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4.2.9 Bäcken   
Bäcken mynnar ut i Lyviken, bara några meter efter provtagningsplatsen. Bäcken har fungerat 
som recipient för mycket dagvatten på väg mot Lyviken. Det var några föremål i bäcken, som 
exempelvis oljefilm på ytan och en flaska innehållande dieseltillsats. Bäcken var vassbeväxt med 
en geggig botten. Här togs kvicksilverprov, standard- och metallpaket. Vattnet var klart och fint. 
Flödet vid den sista provtagningen var högt.     
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5 Resultat 

5.1 Bedömningsgrund 
I Naturvårdsverkets bedömning om kvaliteten ingår två aspekter. En aspekt är en bedömning av 
tillståndet med hänsyn till ekosystemets kvalitet. Den andra delen bedömer hur det uppmätta 
värdet avviker från jämförvärdet, som representerar ett naturligt tillstånd. I denna undersökning 
beaktas endast den första aspekten. Bedömningarna resulterar i ett värde på en skala från 1 till 5, 
där klass 1 betyder inga effekter och klass 5 betyder stora effekter.68 I detta kapitel är tabellerna 
hämtade från Bedömningsgrunder för miljökvalitet – sjöar och vattendrag om inget annat anges.  
 

5.2 Analyssvar  
I tabell tre nedan visas värden för de parametrar som mätts på de olika provtagningsplatserna.  
 
Tabell 3. Provtagningsplatsernas värden för respektive parameter. 

Provtagningsplats pH 
Konduktivitet 

mS/m 
Oljeindex 

mg/l 
E.coli 

cfu/100 ml

Koliforma 
bakterier 
cfu/100 ml 

N-tot, 
mg/l 

P-tot, 
mg/l 

Spånvägen 7.1 4.0 < 0.1 < 10 < 10 0.73 0.049 
DSG nr 1 7.1 5.4 < 0.1 < 10 200 0.91 0.019 
DSG nr 2 7.1 5.3 < 0.1 < 10 300 0.74 0.016 
Snöåv. spillvatten 6.7 149 2.9 > 10 000 > 10 000 1 900 360 
Snöåv. dagvatten 7.7  65.5   < 0.1  > 10 000  > 10 000 47  4.1  
Snöåv. bäck 7.2  16.6  < 0.1  > 10 000  > 10 000  12 1.3  
Aspvägen 7.3 15.5 63 18 300 6.0 1. 4 
Utlopp från ABB 7.0 4.8 < 0.1 150 2 000 0.47 0.011 
Gräsplätt 7.3 6.5 < 0.1 1 500 1 500 0.63 0.019 
Rör nr 1 7.8 45.5 < 0.1 1 500 > 10 000 3.6 0.051 
Bensinstation 8.1 55.5 0.4 2 000 > 10 000 3.3 0.42 
Utlopp vid bäck 7.4  28.0  < 0.1  >10 000 >10 000 2.1  0.18  
 
I tabell fyra presenteras metallhalten för dagvattnet i bäcken alldeles innan det mynnar ut i 
Lyviken.  
 
Tabell 4. Metallvärden för utlopp vid bäcken. 
Cu, µg/l Zn, µg/l Cd, µg/l Pb, µg/l Cr, µg/l Ni, µg/l As, µg/l Co, µg/l V, µg/l Hg, ng/l 

7.0 240 0.05 2.5 1.4 1.1 0.5 0.39 1.4 8 
 
 
 
 

                                                 
68 Naturvårdsverket, (1999) 
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5.3 Referensvärden 
Nedan presenteras de referensvärden som är applicerbara i denna undersökning. Det bör dock 
poängteras att kravet på provtagningsfrekvens, enligt Bedömningsgrunder, inte uppfylls. 
 
5.3.1 Försurning/surhet 
I tabellen nedan visas referensvärdet för pH. Ett typiskt pH-värde för dagvatten, enligt 
Malmqvist, ligger i intervallet 6.0 till 7.2 69. Sett till provtagningspunkterna är det Snöåvägens 
spill- och dagvatten, Aspvägen, gräsplätt, rör nr 1, bensinstation samt utlopp vid bäck som inte 
ligger inom intervallet. Spillvattnets pH 6.7 klassificeras, enligt tabellen nedan, som nära neutralt 
medan pH-värdena för rör nr 1, pH 7.8, och bensinstationen, pH 8.1, ligger högt över och går 
mot det basiska hållet.      
 
Tabell 5. Tillstånd, pH-värde. 
Klass Benämning PH-värde
1 Nära neutralt > 6.8 
2 Svagt surt 6.5 - 6.8 
3 Måttligt surt 6.2 - 6.5 
4 Surt 5.6 - 6.2 
5 Extremt höga halter < 5.6 
 
 
5.3.2 Organiskt miljögift, olja 
Schablonhalten för mineralolja i dagvatten ligger i intervallet 0 – 2.7 mg/l och medianvärdet är 
0.4 mg/l 70. Provresultatet för oljeindex visar att de flesta proven innehåller mindre än 0.1 mg/l 
olja. Bensinstationens värde ligger på medianvärdet 0.4 mg/l och spillvattnet vid Snöåvägen 
ligger precis utanför intervallet med värdet 2.9 mg/l. Det högsta värdet har Aspvägen med 63 
mg/l.  
 
5.3.3 Näringsämnen 
Enligt Lind ligger dagvattnets schabloninnehåll av totalkväve inom intervallet 1.0 – 2.5 mg/l 71. 
Snöåvägens spillvatten har högst värde med 1900 mg/l och därefter kommer Snöåvägens 
dagvatten med 47 mg/l. Snöåvägens bäck har 12 mg/l, Aspvägen  6.0 mg/l, rör nr 1 3.6 mg/l och 
bensinstationen 3.3 mg/l. De resterande proverna ligger inom 0.47 – 2.1 mg/l. Klassificering 
enligt tillståndet nedan hamnar Aspvägen och Snöåvägens spill- och dagvatten i klass fem, 
extremt höga halter. Mycket höga halter av kväve har rör nr 1, bensinstationen och utlopp vid 
bäck. Höga halter av totalkväve har Spånvägen, DSG nr 1 och 2 och gräsplätten. Utloppet vid 
ABB hamnar i klass 2, måttligt höga halter. 
 
Tabell 6. Tillstånd, totalkvävehalt i sjöar (mg/l).  

Klass Benämning 
Halt            

maj - oktober 
1 Låga halter < 0.300 
2 Måttligt höga halter 0.300 - 0.625 
3 Höga halter 0.625 - 1.250 
4 Mycket höga halter 1.250 – 5 
5 Extremt höga halter > 5 

 

                                                 
69 Malmquist et al. (1994). 
70 Lind, L., (2001). 
71 Lind, L., (2001). 
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Enligt Lind ligger dagvattnets schabloninnehåll av totalfosfor inom intervallet 0.2 – 0.4 mg/l 72.  
De prover som har ett värde som överstiger intervallet är Aspvägen, bensinstation, Snöåvägens 
bäck, spill- och dagvatten. Inom intervallet finns utlopp vid bäck, resterande prover har lägre 
värde än intervallet. Av klassificeringen av totalfosforhalt i sjöar hamnar utlopp vid bäck, 
bensinstation, Aspvägen, Snöåvägens bäck, spill- och dagvatten i klassen extremt höga halter. 
Rör nr 1 klassas som att det är mycket höga halter av totalfosfor. Spånvägen klassas inom höga 
halter. Gräsplätten, DSG nr 1 och 2 klassas som måttligt höga halter medan utlopp från ABB 
klassas inom låga totalfosforhalter.  
  
Tabell 7. Tillstånd, totalfosforhalt i sjöar (mg/l). 

Klass Benämning 
Halt            

maj – oktober 
1 Låga halter < 0.0125 
2 Måttligt höga halter 0.0125 - 0.025 
3 Höga halter 0.025 - 0.050 
4 Mycket höga halter 0.050 - 0.100 
5 Extremt höga halter > 0.100 

 
 
5.3.4 Tungmetaller 
Ett metallpaket togs vid bäcken strax innan vattnet mynnade ut i Lyviken. I tabellen nedan visas 
bedömning av tillstånd för metaller i vatten. Tabellen saknar värde för kvicksilver, kobolt och 
vanadin. Enligt Lind ligger innehållet för kvicksilver i dagvatten inom 0.05 – 0.2 µg/l 73. Vid 
utloppet vid bäcken var innehållet av kvicksilver 8 ng/l vilket är lägre än normalfallet. För de 
övriga tungmetallerna i dagvattnet klassificeras kadmium, krom, nickel och arsenik i låga halter. 
I klass 3, måttligt låga halter, hamnar koppar och bly. Zink är den enda tungmetallen som 
rankades i klass 4, höga halter. Värdena för kobolt och vanadin var 0.39 µg/l respektive 1.4 µg/l. 
 
Tabell 8. Tillstånd, metaller i vatten (µg/l). 
Klass Benämning Cu Zn Cd Pb Cr Ni As 

1 Mycket låga halter < 0.5 < 5.0 < 0.01 < 0.2 < 0.3 < 0.7 < 0.4 
2 Låga halter 0.5 - 3 5.0 – 20 0.01 - 0.1 0.2 - 1 0.3 - 5 0.7 - 15 0.4 - 5 
3 Måttligt låga halter 3.0 - 9 20.0 - 60 0.1 – 0.3 1.0 - 3 5.0 - 15 15 - 45 5.0 - 15 
4 Höga halter 9 - 45 60.0 - 300 0.3 – 1.5 3.0 - 15 15 - 75 45 - 225 15 - 75 
5 Mycket höga halter > 45 >300 > 1.5 > 15 > 75 > 225 > 75 

 
 
5.3.5 Bakterier 
Enligt Statens Naturvårdsverks föreskrifter om strandbadvatten (bilaga 3) bör riktvärdet för 
totala antalet koliforma bakterier vara < 500 per 100 ml och riktvärdet för E.coli är < 100 per 100 
ml.74 Enligt Malmqvist finns det indikationer att halten av koliforma bakterier (35o) i dagvatten 
vanligtvis ligger inom intervallet 102 – 105  75. Spillvattnet, dagvattnet och bäcken vid Snöåvägen 
samt utlopp vid bäck har mer än 10 000 cfu/100 ml av både E.coli och koliforma bakterier. Mer 
än 10 000 cfu/100 ml koliforma bakterier har även vattnet vid bensinstationen och rör nr 1 och 
värden som överstiger riktvärdet för strandbadvatten, < 500 per 100 ml, har även utlopp ABB 
och gräsplätt. Sett till E.coli har utloppet från ABB, gräsplätten, rör nr 1 och bensinstationen 

                                                 
72 Lind, L., (2001). 
73 Lind, L., (2001). 
74 SNFS 1996:6 
75 Malmqvist (1994) et al. 
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värden som överstiger riktvärdet för strandbadvatten, samt de som nämndes ovan som innehöll 
mer än 10 000 cfu/100 ml.   
 
5.3.6 Övrigt 
Konduktiviteten för rent vatten ligger inom intervallet 0.001 till 0.1 mS/m 76 och alla prover 
överstiger det. Ungefär hälften av proverna ligger dock under 10 mS/m. Högst konduktivitet har 
Snöåvägens spillvatten.   
 
 
 

                                                 
76 Mitec Instrument AB, 2008-05-08 
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6 Diskussion 

6.1 Slutdiskussion 
Lyvikens avrinningsområde har definierats till ca 200 ha och kvaliteten på dagvattnet var av 
olika karaktär. Värdena i denna undersökning går inte helt att jämföra och försäkra sig om att de 
är helt korrekta då provtagningsfrekvensen var låg. För att få en rättvisare studie skulle fler 
prover ha tagits på alla provtagningsplatser för att säkerställa resultatet. Det hade varit en fördel 
om proverna tagit samma dag för att få samma förutsättningar när det gäller nederbörd och 
likvärdig trafik. Naturvårdsverkets rapport som användes för att de presenterade referensvärden 
för sjöar och vattendrag är inte avsedd för dagvatten. Detta kan leda till att resultatet är bättre än 
det påvisar på grund av utspädningen av dagvattnet som sker först när det når recipienten.  
 
Det som befarades innan dagvattenundersökningen startades var att olje- och metallhalterna 
skulle vara höga men fallet visade sig vara ett annat, vilket gjorde undersökningen än mer 
spännande. Tidigare gjorda studier av Lyviken visade att sedimentet hade spår av kvicksilver och 
koppar. Jordproverna från Lyviken hade koppar-, bly-, zink-, nickel- och kadmiumhalter som 
överskred det normala. I dagvattnet fanns det inga direkt chockerande halter av metaller vilket 
var en trevlig överraskning. Det var endast zink som klassades med hög halt, vilket beror på 
korrosion, regn, stoftnedfall och trafik. Zink är biologiskt giftig för fiskar, växter och för 
plankton. En hög zinkhalt är vanligt förekommande för orten. Av koppar och bly fanns det 
måttligt låga halter vilket beror på korrosion, trafik, atmosfäriskt nedfall respektive trafiken, 
industrier och atmosfäriskt nedfall. Koppar är en av de giftigaste metallerna i vattenmiljöer och 
bly ackumuleras i näringskedjan och är giftig för däggdjur.  
 
Det som kan nämnas angående pH värden är att dagvattnets pH ligger bra men att Snöåvägens 
dagvatten, rör nr 1 och bensinstationen har ett lite mer basiskt värde. Det enda värde som ligger 
under neutralt är Snöåvägens spillvatten, troligen på grund av dess innehåll av vätejoner som ger 
vattnet en surare karaktär. 
 
Oljehalterna såg bra ut förutom för Snöåvägens spillvatten, Aspvägen och bensinstationen. Vid 
Snöåvägen beror det på trafiken, då det i rusningstrafik passerar många bilar. Orsaken till 
Aspvägens problem med olja är förmodligen att någon av industriernas oljeavskiljare i 
närområdet inte fungerar optimalt. Dagvattnet vid den manuella bensinstationen låg på 
medianvärdet när det gäller olja och olja är vanligt förekommande vid bensinstationer. Olja är 
skadligt för människor och djur men giftigt för växter.  
 
Kväve- och fosforhalterna följdes åt i de flesta fallen och överskred gränsen på många ställen. 
Likvärdigt för båda är att det orsakas av atmosfäriskt nedfall och djurspillning, för fosfor kan det 
även bero på trafiken och gödselmedel. Snöåvägens alla prover, Aspvägen och bensinstationen 
hade större halt än normalfallet. Rör nr ett hade för mycket kväve. En för hög halt av 
näringsämnen kan leda till en övergödd recipient, vilket kan ge diverse olika konsekvenser för 
arterna i närmiljön. 
 
Majoriteten av proverna innehåller alldeles för mycket bakterier och det enda provet som är helt 
utan anmärkning, när det gäller strandbadvatten och värden enligt Malmqvist är Spånvägen. 
Bakteriehalten bör ha minskats under senare år på grund av förbättring av ledningsnätet, men det 
verkar inte vara fallet i Ludvika. Anledningen till de höga halterna av E-coli och koliforma 
bakterier beror till största del på avloppsbräddning. Systemet i Ludvika består av en skiljevägg 
mellan spill- och dagvattenledningarna men det verkar inte som att det fungerar helt fullständigt.  
Detta ser jag som ett stort problem som bör åtgärdas. Ett alternativ vore att ha helt skilda system 
för att i framtiden undvika liknande problem. Det är förvisso en stor investering som måste till, 
då det är svårt och dyrt att renovera dagens system. I fall med avloppsbräddning fungerar det inte 
att lokalt omhänderta dagvattnet (LOD) då det enbart renar vanligt dagvattnet innehåll men inte 
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renar avloppsvatten. Vid dessa provtagningar var det ett normalt flöde men scenariot ser troligen 
värre ut vid skyfall, då bräddningen har större omfattning. 
 
Ludvika kommun som ansvarig för ledningsnäten är skyldig att rena eller ta hand om dagvatten 
för att undvika att olägenheter uppkommer, då dagvatten omfattas av samma regler som 
avloppsvatten enligt 9:7 Miljöbalken.  
           
 

6.2 Vidare studier  
* Undersöka fler delar av Ludvika för att undersöka om bräddning av avlopp förekommer på fler 
ställen eller om situationen ser annorlunda ut.   
* Göra en noggrannare studie över var bräddningen sker och se till att åtgärda det. 
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Bilaga 1 – Så här bedöms miljökvaliteten 
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Bilaga 2 - Utdrag ur Alcontrols Analyskatalog 
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Bilaga 3 - Utdrag ur SNFS 1996:6 - Statens Naturvårdsverks föreskrifter om 
strandbadvatten. 
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Bilaga 4 Beräkning av avrinningsområde 
 
Avrinningsområde 
Områdena har skisserats på en karta och sedan beräknades arean för respektive område, som 
sedan adderades ihop till Lyvikens totala avrinningsområde. Det finns osäkerhet i mätningar, 
vilket ger upphov till ungefärliga mått för avrinningsområdet. Kartan är i skala 1:4000 och den 
totala ytan ca 2 000 000 m2, vilket är ca 200 ha. 
 
Beräkningsexempel (40 mm * 4000) * (45 mm * 4000) = 28 800 000 000 mm2  vilket är 28 800 
m2. 
 
Spånvägen 
1,2 och 3. Volvo, Järnmagasinet, Lorensberga skola, Mazurkan, Schottisen, Valsen, del av 
Hallingen, Vingåkersdansen och Lorensberga.  
212 180 000 000 mm2 

 

DSG rör nr 1 
4. Från Spånvägen, Kurts Husvagnar, ev biltvätthall 
28 800 000 000 mm2 
 
DSG rör nr 2 
5. Hedins trä 
8 280 000 000 mm2 

 

Snöåvägen 
6 och 7. Gärdet, Hjortrongården, Björnbärsgården, Baret, Läraren, Skördemannen, 
Slåttermannen, Karlen, Slånbärsgården, del av Konstruktören, Hajen, Harren och Laken. 
Sliparen, Plåtslagaren, Borraren, Ritaren, Kyrkan, Kemisten, Bokhållaren, del av Kontoristen 
och Konstruktören.  
287 200 000 000 mm2 

 

Aspvägen 
8 och 9. OK, Dollarstore, DSG, MM, Kontrollanten, Banvakten, Popplen, Aspen, Diamanten, del 
av Notgården och Ludvika by. Valhallavägen, Ingenjören, Verkmästaren, Förmannen, Kassören, 
Svarvaren, Svetsaren och Fräsaren.  
329 600 000 000 mm2 

 

Bensinstation 
10 och 11. Bensinstation, järnväg, del av Magneten. Motorn, Generatorn och Frånskiljaren. 
141 600 000 000 mm2 

 

Gräsplätt och utlopp ABB 
16.  
65 000 000 000 mm2 
 
Bäcken 
12 och 13. Ströområde 
54 272 000 000 mm2 

 

Lorensbergatjärn 
14. 
147 000 000 000 mm2 
 
Nottjärn 
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15 och 16. 
744 000 000 000 mm2 

 
 

212 180 000 000  
28 800 000 000  
8 280 000 000  

287 200 000 000  
329 600 000 000  
141 600 000 000  
65 000 000 000  
54 272 000 000  

147 000 000 000  
744 000 000 000  

2 017 932 000 000 Mm2 
0.000001  
2 017 932 m2 

20 035 Ar 
200 Ha 

 
 


