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1 Föroreningar i dagvatten från 

parkeringsplatser 

Parkeringsplatser liksom andra trafikerade ytor bidrar med en relativt stor 

mängd föroreningar per ytenhet till stadens vatten. Stora parkeringsytor kan 

alltså generera stora flöden av förorenat dagvatten. 

Ju högre trafikintensiteten (antalet parkeringsrörelser) är, desto större kan 

föroreningstransporten förväntas vara (Yang m.fl. 2015, Brunekreef m.fl. 2009). 

Dagvatten från parkeringsplatser vid till exempel ett köpcentrum förväntas 

innehålla högre halter av föroreningar än dagvatten från en boendeparkering. 

Även storleken på parkeringsplatsen är av betydelse; en stor parkeringsplats 

kommer jämfört med en mindre att belasta en nedström liggande sjö, vattendrag 

eller kustvatten med en större mängd föroreningar. 

Regn och smältvatten för med sig förorenande ämnen från parkeringsytan. 

Dagvatten från parkeringsplatser innehåller i regel tungmetaller, olja och 

PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) (Greenstein m.fl. 2004). Den största 

källan är bilarna som trafikerar parkeringen. Nederbörden tar även med sig 

föroreningar från luften. En mindre del kommer från markbeläggningen. 

De vanligaste tungmetallerna i parkeringsdagvatten är bly, koppar, kadmium, 

nickel och zink (Geronimo m.fl. 2014). Särskilt koppar och zink har 

identifierats som problemämnen i Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Dagvatten från parkeringsplatser för också med sig suspenderat material (slam) 

och näringsämnen, främst fosfor.  

2 Källor 

2.1 Tungmetaller 

Tungmetaller återfinns i en rad oljebaserade produkter och material som 

påverkar dagvattnet, se tabell 1. 

Tabell 1  Källor till tungmetaller i dagvatten 

Källor Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Bensin x 
  

x 
   

x x 

Avgaser 
      

x x 
 

Motorolja 
 

x 
  

X 
 

x x x 

Kylarvätska 
    

X 
   

x 

Underredsbehandling 
       

x x 

Bromsbelägg 
   

x X 
 

x x x 

Däck x 
 

x x 
   

x x 

Asfalt 
   

x 
  

x 
 

x 

Betong 
   

x 
  

x 
 

x 

Dieselolja x 
        

Motorslitage 
    

x x x x x 
Referenser: Yang m.fl. 2015, Geronimo m.fl. 2014, Jin-li Li m.fl. 2011, Clark m.fl. 2004) 
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2.2 Fosfor och kväve 

Det första dagvattnet som avrinner från parkeringsplatser vid nederbörd (den så 

kallade smutspulsen, eng. first flush) innehåller i regel mycket höga totalfosfor- 

och totalkvävehalter (1-3 mg P/L respektive 6-19 mg N/L) (Wei m.fl. 2010). En 

stor andel (cirka 60 %) av kvävet är löst. Undersökningar har visat att 

fosforinnehållet ökar med antalet trafikrörelser och att merparten av fosforn är 

partikulär. I tabell 2 nedan redovisas källor till fosfor och kväve i dagvatten från 

parkeringsplatser. 

 

Tabell 2  Källor till näringsämnen 

Källor Fosfor Kväve 

Avgaser (lokalt) 70 %  20 % 

Smörjmedel/motorolja 5-10 % 
 

Atmosfäriskt nedfall (långväg transport) 2-3 %  80 %* 

Fågelspillning och Hund/katt  15-20 % 10 % 

*Inklusive avgaser. 
Referenser: Malmqvist 1994, Waschbusch 1999.  

 

2.3 Olja och andra organiska föreningar 

Dagvatten från parkeringsplatser innehåller olja och andra organiska kolväten, 

bland annat PAH. Viktiga källor till PAH är däckslitage och avgaser. Asfalt 

består till 5 % av bindemedlet bitumen, som innehåller små mängder organiska 

miljögifter (PAH:er). Oljespill från fordon är ytterligare en källa. 

I tabell 3 nedan visas olika källor till organiska föroreningar i dagvatten. 

 

Tabell 3  Källor till organiska föroreningar i dagvatten  

Källor PAH:er 
Opolär olja, 
kolväten 

Fenoler  
Polär olja, 

tensider, fetter 

Bensin spill x x 
  

Ofullständig 
förbränning/avgaser 

x x 
 

x 

Motorolja x x 
 

x 

Bromsolja 
 

x 
 

x 

Däck x x x 
 

Asfalt x x 
  

Rost-, frostskydds- och 
rengöringsmedel    

x 

Växter/ naturlig 
 

x x x 

Referenser: Björklund, 2011, Byeong-Kyu  2010, Barbara 2005, Fromme1998, Petterson 1983, Bjelkås & 
Lindmark, 1994. 
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2.4 Suspenderade partiklar 

Suspenderade partiklar är små partiklar av organiskt eller oorganiskt material 

som svävar omkring i vattnet. Till dem binds många andra föroreningar som 

finns i dagvatten. 

Källor till suspenderade partiklar: Slitage av bromsar och däck, avgaser, 

atmosfäriskt nedfall, erosion från mark, sandningssand och saltblandad sand. 

2.5 Salt 

Koksalt sprids ut för att förhindra isbildning på trafikerade ytor. Nederbörd 

innehåller salt från havet. Regnvatten och snösmältning för med kloridjoner till 

ytvatten och grundvatten. 

Källor till salt: Saltblandad sandningssand och salt från halkbekämpning, 

dammbindning och nederbörd.  

3 Halter och förekomstformer av 

tungmetaller 

Tungmetaller i dagvatten från parkeringsplatser återfinns i löst eller 

partikelbunden form. Även om fria joner förekommer är lösliga komplex 

vanligast, till exempel i form av löst organiskt material (DOC) 

(Naturvårdsverket, 2006). Generellt sett är det metalljonerna som är 

biotillgängliga och primärt toxiska för vattenlevande organismer (Blecken, 

2010). Eftersom partikulärt bundna metaller dock kan frigöras vid ändrade 

förhållanden, till exempel pH eller syretillgång, så är även dessa viktiga att 

avskilja. 

Fördelning mellan partikulär och löst form av vanliga föroreningar i dagvatten 

från parkeringar anges i tabell 5. 

4 Olja i olika former 

I dagvatten från parkeringsplatser återfinns olja av olika former och specifika 

droppstorlekar.  

• Fri olja: Dagvatten innehåller oftast olja i denna form. Vid avspolning 

av golv med oljespill utan högtryck, eller nederbörd på mark med 

oljespill, uppkommer vanligen fri olja. Olja i fri form är möjlig att 

avskilja genom flotation och sedimentation i t ex oljeavskiljare. 

• Dispergerad olja: Dispergerad olja bildas under tillförande av energi 

t.ex. pumpning, blandning och tryck eller kraftig omrörning. 

Dispergerad olja kan bestå av så små oljedroppar att det krävs lång 

uppehållstid innan en gravimetrisk separation hinner ske. Ett alternativ 
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till att förstora avskiljaren är att utöka dess effektiva yta genom att 

införa ett coalescensfilter, som kan bestå av lameller, rörfilter eller 

porösa filtermattor som utgör ytor där sammanslagningen av de små 

oljedropparna äger rum. 

• Emulgerad olja: Emulgerad olja uppkommer vid förekomst av ytaktiva 

ämnen som bildar stabila emulsioner, exempelvis avfettningsmedel och 

rengöringsmedel. Avskiljning av emulgerad olja kräver mycket lång 

uppehållstid i oljeavskiljare för att avskiljas. Membranprocesser, såsom 

ultrafiltrering och omvänd osmos, kan avlägsna emulgerad olja ur 

vatten. 

• Löst olja: Löst olja är en form av emulgerad olja med droppstorlek 

<5 mikrometer.  Löst olja kan normalt inte avskiljas i en oljeavskiljare. 

 

Tabell 4  Oljeformer och droppstorlekar, samt dess förekomst i 

dagvatten 

Oljeform Droppsorlek (µm) Höga Måttliga Låga 

Fri olja (90-95%) >150 x 
  

Dispergerad olja 20-150 
  

X 

Emulgerad olja 5-20 
  

X 

Löst olja <5 
  

X 

 

Tabell 5  Fördelning mellan partikelbunden och löst form av 

föroreningar och näringsämnen. 

Föroreningar 

Partikel-
bunden 
form 
(%)* 

Löst form 
(%)* 

Höga 
halter 

Måttliga 
halter 

Låga 
halter 

Bly 80-95 5-20 x 
  

Koppar 60-80 20-40 x 
  

Zink 50-70 30-50 x 
  

Kadmium 40 60 
 

x x 

Krom 71 29 
 

x 
 

Nickel 60 40 
  

x 

Kvicksilver 80 20 
  

x 

PAH:er 90-95 5-10 (fri) 
 

x x 

Fosfor 60-70 30-40 
 

x 
 

Kväve 10 90 
 

x 
 

Suspenderade partiklar - - x 
  

Salt/klorid (vinter) 
 

100 x 
  

*Värdena är osäkra (95 % konfidensintervall). De baseras på mätningar, överslagsberäkningar och 
uppskattningar från olika parkeringsplatser i Sverige och utomlands. 
Referenser: Horner m.fl. 1994, Revitt m.fl. 2014, Wen Li m.fl. 2012, Stockholm stad  2001a. 
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5 Processer och tekniker för effektiv 

rening av parkeringsdagvatten 

 

Avskiljning av föroreningar i dagvatten kan huvudsakligen ske genom: 

• Sedimentation (av partikelbundna ämnen, t.ex. tungmetaller och fosfor) 

• Filtrering (av partikelbundna ämnen) 

• Biologiska och kemiska processer (både partikelbundna och lösta 

ämnen)  

• Infiltration (möjliggör ovanstående processer för både partikelbundna 

och lösta ämnen) 

Sedimentation av partiklar sker när dagvatten sprids ut över en större yta eller 

volym och flödeshastigheten avtar. Det kan ske t.ex. ske när vatten får rinna ut 

över en gräsyta eller när vatten samlas i ett magasin i marken. I de flesta typer 

av dagvattenreningsanläggningar fungerar denna process effektivt, förutsatt att 

anläggningen är rätt dimensionerad. 

För att fånga lösta föroreningar, t.ex. den lösta fraktionen av tungmetaller eller 

fosfor, krävs att kemiska och/eller biologiska processer är verksamma. Exempel 

på sådana processer är adsorption där lösta ämnen binds till ytan av ett annat 

ämne eller att bakterier omvandlar nitratkväve till luftkväve. Biologisk 

nedbrytning är också viktigt för att förhindra ackumulering av t.ex. 

petroleumkolväten i mark. 

Dagvattensystem som innebär att vatten infiltrerar genom en jord med stor 

andel organsikt material har visat sig ha god förmåga att avskilja lösta 

föroreningar (Ademola m.fl., 2013, Tangahu m.fl., 2011, Blecken, 2010). Att 

kombinera sedimentationsmagasin med t.ex. filter som är utformade för att 

fånga lösta föroreningar är ett annat sätt att nå långtgående av såväl 

partikelbundna som lösta föroreningar. 

I tabell 6 nedan redovisas reningseffekter i olika typer av system för rening av 

dagvatten. 
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Tabell 6  Förväntad avskiljning av partikelbundna respektive lösta 

föroreningar för olika anläggningstyper vid dimensionering för 

20 mm magasinsvolym. Teckenförklaring: + innebär att 

kompletterande rening kan behövas, ++ innebär att åtgärden ger 

fullgod rening. 

Anläggningstyp 
Avskiljning 

 

 Susp. Fosfor Koppar Zink PAH Olja 

  Tot-P Löst P Tot-Cu Löst Cu Tot-Zn Löst Zn   

Genomsläpplig beläggning ++ ++** ++** ++ ++** ++ ++** ++ ++ 

Infiltration i grönyta ++ ++ ++* ++ ++* ++ ++* ++ ++ 

Infiltrationsstråk ++ ++ ++* ++ ++* ++ ++* ++ ++ 

Makadamdike ++ ++ + ++ + ++ + ++ ++ 

Nedsänkt växtbädd ++ ++ ++* ++ ++* ++ ++* ++ ++ 

Skelettjord ++ ++ + ++ + ++ + ++ ++ 

Magasin under mark ++ ++ + ++ + ++ + ++ ++ 

Damm ++ ++ + ++ + ++ + ++ ++ 

Brunnsfilter + + + + + + + ++ ++ 

Oljeavskiljare + + + + + + + + ++ 

Referenser: U.S. EPA 1993, Rushton & Hastings 2001, Larm et al. 1999, Larm 1994, Marsalek & 

Torno 1993, Niemczynowicz 1999, International Stormwater Best Management Practices (BMP) 

Database 2011. 

*) Växtbäddens uppbyggnad och materialval viktigt; den ska vara designad för att fånga såväl löst 

fosfor som lösta metaller och undvika utläckage av fångade föroreningar. T.ex. gynnas 

fastläggning av lösta metaller i humusrika jordar och för att undvika näringsläckage bör inte 

jorden innehålla en stor andel lättlöslig växtnäring. 

 **) Uppföljning av genomsläppliga beläggningar visar på god avskiljning av partikelbundna 

föroreningar, men data saknas för lösta föroreningar. Här har antagande gjorts att även 

avskiljningen av dessa är effektiv. 

 

6 Grund för dimensioneringsprincipen 

20 mm magasinsvolym 

Den övervägande merparten av årsnederbörden i Stockholm faller i form av 

små regn eller snöfall. Regn och snöfall mindre än 20 mm utgör mer än 90 % av 

årsnederbörden, se Figur 1. Samtidigt visar beräkningar att behoven av minskad 

tillförsel av fosfor och tungmetaller till Stockholms sjöar, vattendrag och 

kustvatten är mycket stora för att de ska kunna nå god status enligt 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

För att betingen ska nås måste reningen vara höggradig och omfatta så mycket 

dagvatten som möjligt. Samtidigt bedöms ett krav på 20 mm magasinsvolym, 

vilket motsvarar 2 m3 per 100 m2 hårdgjord/bebyggd yta, vara tekniskt 

genomförbart och ekonomiskt rimligt. 
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Figur 1. Andel av total regnvolym som inryms i magasinsvolymer med 

angivet värde på x-axeln. Regndata från Stockholm 1984-2014. 

Regndefinition: uppehållstid 12 h. Källa: PM-Kompletterande regnstatistik för 

Stockholm. Underlag för dimensionering av avsättningsmagasin. DHI Sverige 

AB, 2015-03-02. 
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