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Sammanfattning
När dagvatten förekommer nära mänskliga aktiviteter blir vattnet mer eller mindre förorenat.
Föroreningsgraden och sammansättning varierar mycket beroende på vilken typ av aktiviteter
det förekommer i området, vilka ytor det kommer i kontakt med, nederbörd och många fler
parametrar. Det har länge varit känt att dagvattenkvalité kan påverka både människors hälsa
och miljön eftersom dagvatten är en viktig bidragande orsak till förorening av recipienter.
En mänsklig aktivitet som har en negativ påverkan på miljön på flera olika sätt är trafiken, och
dagvatten är inget undantag. Luftburna gaser som reagerar med nederbörd, oljeläckage och
bränslesystem som droppar ner på marken, metaller från bromsbelägg och gummipartiklar från
däckslitage är några av de aspekter som måste tas hänsyn till när sambandet mellan trafik och
förorenat dagvatten undersöks.
I detta projekt har dagvattenprover från en parkeringsplats i Halmstad, Sverige samlats in och
analyseras med en atomspektrofotometer. Närvaron av koppar, kadmium, zink har undersökts
och samband mellan metallkoncentrationer och olika regnparametrar har studerats. Resultaten
har jämförts med liknande studier för att närmare undersöka om metallerna utgör ett hot mot
recipienten Laholmsbukten eller ej.
Slutsatsen är att koppar och zink förekommer i halter som kan ge upphov till kroniska effekter
i vattenlevande organismer, men mer data krävs för att avgöra allvarlighetsgraden. Enligt
analyserna förekommer inte koppar, kadmium eller zink i koncentrationer som kan ge upphov
till några akuta toxiska effekter i recipienten Laholmsbukten. Det finns ett behov av fler studier
inom detta område för att underlätta för riskbedömningar och planera förebyggande åtgärder.

Abstract
When stormwater occurs near human activity the water gets
polluted. The purity and composition vary widely depending on
the types of activities in the area, the type of surface the water
comes in contact with, precipitation and many more parameters.
It has long been known that stormwater quality can affect both
human health and the environment as stormwater is a major
contributor to pollution of receiving waters.
A human activity that has an impact on the environment in several
different ways is traffic and stormwater is no exception. Airborne
gases that react with precipitation, oil leaks and fuel systems that
drops down on the ground, metals from brake linings and rubber
particles from tire wear are some of the aspects you have to take
into account when categorizing the relationship between traffic
and polluted stormwater.
In this project, stormwater samples from a parking lot in
Halmstad, Sweden were collected and analyzed with an atomic
spectrophotometer. The presence and relationship between
copper, cadmium and zinc with different rainfall parameters have
been studied. The results have been compared with similar studies
to answer whether the metals pose a threat to the recipient or not.
Copper and zinc were found in concentrations that may lead to
chronic effects in aquatic organisms depending on the nature of
the recipient. There is a need for further studies in this field in
order to better carry out risk assessments and plan preventive
measures.
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Inledning
Bakgrund
När dagvatten uppstår nära mänsklig aktivitet förorenas detta vatten. Föroreningsgraden och
sammansättningen uppvisar stora variationer beroende på vilka typer av aktiviteter som finns i
området, vilken typ av yta vattnet kommer i kontakt med, nederbördsmängd och många fler
parametrar. Det har länge varit känt att dagvattenkvalitén kan påverka både människors hälsa
och den omgivande miljön då dagvatten är en stor bidragande faktor till föroreningar för
recipienten (Barbosa, Fernandes och David, 2012). Beroende på sammansättningen kan
dagvatten bidra till eutrofiering, spridning av patogena ämnen och förgiftning via metaller, för
att nämna några av de kända effekterna. Föroreningsgraden är sammanfattningsvis en funktion
av föroreningen i sig och mängden nederbörd (Lee och Bang, 2000), och sammansättningen av
föroreningar beror på vilka mänskliga aktiviteter som förekommer i området.
En mänsklig aktivitet som har inverkan på miljön på flertalet olika sätt är trafiken och dagvatten
är inget undantag när det kommer till påverkan. Även här kan effekterna delas in i flera olika
kategorier. Luftburna avgaser som reagerar med nederbörd, oljeläckage och bränsleläckage
som droppar ner på marken, metaller från bromsbelägg och gummipartiklar från däckslitage är
några av aspekterna man får ta i beräkning när man kategoriserar sambandet mellan trafik och
förorenat dagvatten. Bränsle- och oljeläckage förekommer överallt där fordon vistas och brukas
men är mer koncentrerade till parkeringar, områden kring stoppljus och andra lokaler där
fordonet i fråga håller låg hastighet (Brinkmann, 1985.) Dessa föroreningar följer sedan med
lakvattnet ut i recipienten där de kan påverka människor, flora och fauna.
Dagvattnets föroreningar berör direkt eller indirekt åtta av Sveriges sexton miljömål; Bara
naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalité, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker
och Ett rikt växt-och djurliv (Sveriges Miljömål, 2015). Dagvatten är alltså en viktig del i
arbetet med hållbar utveckling inom vattenvård även ur ett vattenpolitiskt perspektiv. Även på
internationell nivå finns det politiska styrmedel kring vattenhantering, ”En effektiv och
sammanhängande vattenpolitik måste beakta sårbarheten hos akvatiska ekosystem som är
belägna nära kusten och floddeltan eller i bukter eller hav som är relativt inneslutet, eftersom
deras balans starkt påverkas av kvaliteten på det inlandsvatten som flyter in i dem”
(Europaparlamentets och rådets direktiv, 2000).
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Dagvatten är den typ av förorenat vatten som historiskt sett har givits minst uppmärksamhet
vilket har lett till färre åtgärder och relativt lite forskning inom området. Andra typer av
förorenat vatten är avloppsvatten och spillvatten från industrier och verksamheter. Särskilt i
tredje världen är dagvatten lågt prioriterat av ekonomiska skäl. Detta leder till att det i dagsläget
finns många brister i hanteringen av dagvatten och flertalet kunskapsluckor att fylla.

Dagvatten – Definition, problematik och föroreningskategorier
Dagvatten är per definition ett vatten som förekommer tillfälligt då det är vatten som rinner på
markytan eller av en konstruktion eller struktur. Dagvatten kan ha sitt ursprung i regn,
smältvatten och tillfälligt framträngande grundvatten. Den gemensamma nämnaren är själva
tillfälligheten, till skillnad från exempelvis en sjö där det finns en mer eller mindre permanent
om än varierande vattenvolym.
Det förutspås att över hälften av världens mänskliga population kommer leva i urbaniserade
områden år 2020. En ökad urbanisering kommer leda till en minskad naturlig landyta och
hårdgjorda ytor kommer i sin tur att bidra till ökade volymer dagvatten, högre toppflöden och
ökade koncentrationer av föroreningar med den första nederbörden (Aryal et al., 2010).
Dagvatten kan orsaka allvarliga effekter på ett flertal områden i vår miljö, exempelvis
grundvatten, ytvatten och markområden. Detta i sin tur har gett upphov till konsekvenser för
människors hälsa, flora och fauna i det drabbade området. Hur omfattande dessa eventuella
skador blir beror på dagvattnets kvalité och recipientens känslighet och vid en kombination av
förorenat dagvatten och en känslig recipient kan en akut toxisk effekt bli resultatet (Viklander,
1998).

Kvalitén på dagvattnet avgörs av dess sammansättning och beroende på sammansättningen kan
dagvatten bidra till bland annat eutrofiering, spridning av patogener och förgiftning via
metaller. Föroreningsgraden är sammanfattningsvis en funktion av föroreningen i sig och
mängden nederbörd (Lee och Bang, 2000), och sammansättningen av föroreningar beror på
vilka mänskliga aktiviteter som förekommer i området.

De föroreningskategorier som främst förknippas med förorenat dagvatten, både dagvattnets
innehåll och transport, är enligt (Barbosa, Fernandes och David, 2012), följande:
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Tabell 1. Föroreningskategorier (Barbosa, Fernandes och David, 2012).

Ovanstående ämnen är problematiska för recipienten på ett flertal olika sätt och därför
behandlas dagvattnet innan det når recipienten. Det finns olika metoder för rening av dagvatten
beroende på vad man vill uppnå för resultat, hur förorenat vattnet är från början och vilka
volymer som skall behandlas. Det förekommer rening av förorenat dagvatten via bland annat
våtmarker, sedimenteringsbassänger eller filtrering av olika typer som exempelvis
oljeavskiljare. Det händer också att dagvatten leds in tillsammans med spillvatten i reningsverk,
via kombinerat ledningssystem. Problemet med att leda in dagvatten i ett avloppsreningsverk
är att det kan påverka reningsprocesserna negativt då volymerna kan variera stort vid nederbörd.
Detta kan medföra att man inte hinner med att rena de stora vattenmängderna och måste släpa
ut orenat vatten i recipienten, en företeelse som kallas bräddning. Ökade vattenvolymer in till
reningsverket medför också en ökad belastning för biostegen samt en högre kemikalieåtgång.
Då rening av dagvatten ofta är en ekonomisk fråga är det mycket vanligt att dagvatten leds
direkt ut till recipient utan rening.
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De sökta metallerna – En kort beskrivning
Koppar
Koppar är en metall som finns i jordskorpan som en del i kemiska föreningar men även i gedigen
form. Enligt en undersökning som gjordes 2009 av U.S. Geological Survey uppskattas
medelhalten koppar i skorpan till omkring 50 g/ton och de totala reserverna på planeten till
cirka 3 700 miljoner ton. Ungefär 80 % av all primärkoppar produceras ur sulfidhaltiga malmer,
till exempel kopparkis, CuFeS2, som innehåller ungefär 0,5 % koppar. Koppar finns i naturligt
tillstånd som en blandning av två stycken stabila isotoper med masstal 63 och 65.
I sitt rena tillstånd är koppar diamagnetisk och har en röd glans. Som ledare av värme och
elektricitet är det är det endast silver av alla metaller som har bättre egenskaper. Tack vare den
höga ledningsförmågan, god formbarhet, hållfasthet, lödbarhet, relativt lätta vikt och motstånd
mot korrosion har koppar och kopparlegeringar fått många användningsområden i dagens
samhälle. Ett huvudområde för koppar är som tråd, då i princip all tråd för elinstallationer i
byggnader och all elledning i motorer och elgeneratorer är tillverkad av koppar. Trots att optiska
glasfiberkablar används mer och mer inom telekommunikationsområdet är totalförbrukningen
av koppar inom denna sektor fortfarande hög (Nationalencyklopedin, 2015).
Alla levande celler är beroende av små mängder koppar för att vara funktionsdugliga, vilket
således gör koppar till en essentiell metall. Som exempel kan nämnas att flertalet enzymer inte
kan utföra sina uppgifter utan koppar. Dock är behovet av denna metall i de flesta fall litet för
organismer. Ett överskott av koppar kan i viss omfattning fungera som en reservoar av koppar
i cellen genom att bindas till vissa molekyler i cellen (Peña et al., 1999). Vid ett för stort
överskott av koppar kan det dock bildas hydroxidradikaler (OH*). Hydroxiradikaler är extremt
reaktiva och har visat sig kunna ge skador på DNA och orsaka proteinoxidation och
lipidoxidation i cellers membran. Hydroxiradikaler bedöms också vara centrala i uppkomsten
av flertalet sjukdomar, bland annat cancer. Under naturliga förutsättningar kan förhållandet
mellan koppars biotillgänglighet och koncentration ses som mycket dynamiskt eller rörligt då
flera andra faktorer som pH och förekomsten av andra ämnen påverkar detta förhållande. På
grund av detta kan relativt låga ökningar av den totala kopparkoncentrationen därför bidra till
en flera gånger större biotillgänglighet. Något som ytterligare försvårar en bedömning av
eventuella effekter av förhöjda kopparnivåer i organismers naturliga miljöer är att förmågan att
reglera koppar intracellulärt, och därmed känsligheten för koppar, skiljer sig mellan olika
organismgrupper (IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2000).
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Koppar är intressant ur detta projekts synpunkt då koppar används i stor utsträckning i
beläggningen av bromsbelägg. Koppar överför värme effektivt, förbättrar bromseffekten i kallt
väder, något som är viktigt i Sveriges kalla klimat, och ger en mjuk inbromsning. Metallens
egenskaper minskar också gnisslande ljud från användningen av bromsarna och i nuläget finns
det inget annat material som kan ersätta dessa kvaliteter på ett effektivt och ekonomiskt
försvarbart sätt (The Copper Development Association Inc, 2015).
Kadmium
Kadmium är en tungmetall som är mjuk, smidbar och silvervit och förekommer naturligt som
en blandning av åtta stabila isotoper. Metallens förekomst i jordskorpan går att jämföra med
förekomsten av silver, den är alltså sällsynt. Spridningen av metallen är mycket stor, dock är
koncentrationen väldigt låg med medelhalter kring 0,08 till 0,5 g/ton. Vanligast är att kadmium
förekommer tillsammans med zink, i synnerhet i mineralet zinkblände. Det är sällsynt med
egentliga kadmiummineral och de saknar även ekonomisk betydelse. Däremot bildas kadmium
som en biprodukt vid zink-, koppar- och blyframställning där man främst utvinner metallen ur
de rökgaser som uppstår under upphettning av zink-, koppar- och blymineral. Kadmiums
elektriska ledningsförmåga är ungefär en fjärdedel så bra som koppars ledningsförmåga och
metallen har låg kokpunkt och smältpunkt. Kadmium, dess ångor och dess salter är mycket
giftiga.
Användningsområdet för kadmium är brett och innefattar bland annat ytbehandling,
färgpigment, plaststabilisatorer, framställning av nickel-kadmiumceller och legeringar. De
främsta konsumenterna av kadmium är flygplans- och bilindustrin, där metallen används i stora
volymer till kadmierade delar på grund av att ett kadmiumskikt fungerar som ett bra
korrossionsskydd. För vissa rörliga eller gängade komponenter är metallens relativa mjukhet
och låga friktion till stor fördel. 1982 blev det förbjudet att använda kadmium och
kadmiumföreningar i Sverige vid tillverkning och brukning av färgämnen, plaststabilisatorer
och ytbehandling. Sedan förbudet trädde i kraft har nyttjandet av kadmium minskat stadigt i
Sverige (Nationalencyklopedin, 2015).
Att kadmium har mutagena och cytotoxiska effekter på levande organismer har kunnat bevisas
genom flertalet djur-och växtstudier. Kadmiumjoner (Cd2+) har påvisats kunna inhibera
rottillväxt, trigga klorofyllmutationer, ge upphov till kromosomavvikelser och andra effekter
på växters metabolism och enzymfunktioner (Taspinar et al., 2011). Det finns ett antal teorier
som hävdar att kadmium kan skada DNA på ett flertal olika sätt, varvid det främsta sättet är att
agera som en mutagen och orsaka avsevärd genetisk ostabilitet genom att hämma
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sammansättningen av DNA.

Sammanfattningsvis så kan man dela in de iblandade

mekanismerna i kadmiums cancerogena effekter i fyra kategorier, hämning av reparationer på
skadat DNA, hämning av apoptos, avvikande genuttryck och oxidativ stress. Dock är det en
grov indelning (Joseph, 2009).
Kadmium som intas av en människa, eller annan högre organism med liknande organ, och
absorberas i tarmsystemet kommer att transporteras till levern där kadmiumjonen kommer
bindas av metallotionein. Metallotionein är ett särskilt transportprotein, som även kan binda
kadmium, för vissa essentiella metaller som koppar och zink. I och med att kadmiumjonerna
binds till proteinet så hindras dessa från att utöva sin toxiska effekt, något som annars kunnat
ske i fritt tillstånd. De joner som numera är bundna till metallothioneiner kommer förflyttas via
blodet till njurarna där filtrering sker och sedan lämna kroppen via primärurinen. Skador på
njurarna kommer att uppstå vid lång och hög exponering av kadmium då tubulicellernas,
cellerna som bildar methallothionein, förmåga att bilda nya transportproteiner överskrids
(Oskarsson, 1996).
I detta projekt är kadmium en intressant metall att analysera på grund av dess höga toxiska
verkan samt att den kan förekomma på de utvalda lokalerna. Förekomst är möjlig då
däckgummi innehåller mycket zink som vid slitage kan spridas till omgivningen, men även
kadmium finns i däck. Precis som i fallet med koppar så avger bromsbelägg även kadmium
(VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2005).
Zink
Zink är en oädel metall och likt många andra oädla metaller är zink reaktiv. Massiva stycken
zink reagerar inte i vanlig, torr luft vid rumstemperatur. Skulle luften upphettas till över 250 °C
kommer det ske en snabb oxidation och det bildas zinkoxid (ZnO). Om upphettningen är kraftig
brinner zinken med en blågrön låga och zinkoxiden kommer att synas som en vit rök och om
metallen är i granulerad form klassas den som lättantändlig. En egenskap hos zink är att i en
fuktig miljö kommer det bildas en tät, tunn, grå hinna av zinkhydroxid eller basisk
zinkkarbonat. Denna hinna löses inte upp av vatten och skyddar på så vis zinken från ytterligare
korrosion. Skiktet är dock inte ett gott skydd mot alkalier och syror som snabbt kan lösa upp
det för att sedan angripa metallen.
I jordskorpan har man hittat över 50 zinkmineral och förekomsten har uppskattats till ungefär
76 g/ton. I naturliga miljöer är det väldigt sällsynt att zink förekommer i gedigen form, istället
finns metallen nästan enbart i kemiskt bunden form i olika föreningar. Det ekonomiskt
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viktigaste mineralet är en järnhaltig zinksulfid som kallas zinkblände. De största förekomsterna
av zink finns i Peru, Australien, Kina, USA, Indien och Canada. I Norden är det främst Sverige
som har tillgång till rika zinkförekomster. I havsvatten existerar zink som tvåvärda joner (Zn2+)
med halter omkring 0,05 mg zink/ton. 2010 uppskattades det finnas cirka 250 miljoner ton
brytvärda zinkreserver och man har identifierat de totala tillgångarna till ungefär 1900 miljoner
ton. Zinkproduktion är sällan huvudprioriteringen med malmbrytning då de zinkbländehaltiga
malmerna innehåller mer värdefulla ämnen som ädelmetaller och bly. Dock är zink efter
aluminium, järn och koppar den största metallen i världshandeln räknat per ton. Metallen
används till största delen inom ytbehandlingsindustrin och som korrosionsskydd
(Nationalencyklopedin, 2015).
Zink räknas till de essentiella spårelementen för levande organismer och metallen är vital för
flera biologiska funktioner. Det har dokumenterats att zink har avgörande roller i mer än 300
enzymer i den mänskliga kroppen och det finns cirka 2-3 gram zink i en normal vuxen
människas kropp. Alla delar i vår kropp innehåller zink; Vävnader, ben, organ, celler och
vätskor. Särskilt höga koncentrationer återfinns i sperma och prostatan hos män, men det är i
muskler och i skelettet den största delen zink, cirka 90 % av den totala volymen, finns. Zink
med sin unika roll i T-cellerna har visat sig ha den största effekten på vårt immunsystem av alla
mineraler och vitaminer. T-cellerna har visat sig bli svagare, färre och ha svårt för att känna
igen och bekämpa vissa infektioner om zinknivåerna är för låga. Det har hittats samband mellan
högre zinknivåer och förkortad förkylningstid och lindrigare symptom, och det har visat sig
vara effektivt mot diarré och blodbrist (The International Zinc Association, 2015).
I högre halter kan även zink ha en giftverkan för både växter och andra organismer, och kan i
vissa organiska salter och komplex vara ett mycket kraftfullt gift, och dessutom potentiellt
ackumulerbart (Länsstyrelsen Stockholm, Enheten för miljöplanering, 2013).
Ur detta projekts synvinkel är zink av intresse på grund av att den precis som koppar och
kadmium avges från bromsbelägg samt att däckgummi innehåller stora mängder zink som kan
komma i kontakt med dagvatten via däckslitage. Även korrosion av fordonskomponenter är en
potentiell spridningskälla av zink (VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2005).

Syfte och frågeställning
Syftet med detta projekt var att samla in prover på dagvatten från en medelstor parkering i
Halmstads kommun och genomföra analyser på dessa för att avgöra koncentrationerna av
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metallerna koppar, kadmium och zink, tre ämnen som kan ha negativ påverkan för levande
organismer. De praktiska laboratorieanalysernas resultat kommer att sammanställas och
jämföras med de litteraturstudier som sker parallellt med provtagningarna och analyserna för
att kunna dra egna slutsatser. Frågor som ämnades att besvaras under detta arbete är hur
förekomsten av dessa tungmetaller förhåller sig till andra typer av spillvatten i kommunen
genom en jämförelse med inkommande vatten från hushåll och industrier till Västra Strandens
avloppsreningsverk, om dessa halter anses vara förhållandevis låga eller höga och om de
innebär ett hot mot recipienten.

Avgränsningar
Under detta projekt avgränsades laboratorieanalyserna till att undersöka koncentrationerna efter
de tre metallerna, koppar (Cu), kadmium (Cd) och zink (Zn). Det undersökta mediet är endast
dagvatten. Det hade varit önskvärt att undersöka förekomster av andra ämnen, exempelvis bly
(Pb) och krom (Cr), men det var inte rimligt med den förutbestämda tidsplanen. Det hade även
varit till en fördel att analysera spillvatten från industrier och avlopp för att använda till
jämförelser, men inte heller detta fanns det tillräckligt med tid för inom projektets ramar.
Geografiskt är projektet begränsat till en medelstor parkering och ett studentbostadsområde i
Halmstads kommun. Huvudlokalen är parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan med
fastighetsbeteckning Fanborgen 1 och referenslokalen studentbostadsområdet Nyhem (se
bilaga 1).
Vidare är projektet avgränsat så att endast dagvattnet från lokalerna utmärkta på ovan nämnda
bilaga har analyserats. Det har alltså inte genomförts några analyser på dagvatten efter någon
form av rening eller uppblandning med annat dagvatten från andra källor innan utsläpp till
recipient. Det har ej tagits prover på recipient.

Material och metod
Provtagningar och analyser
För detta projekt valdes metoderna SIS/TKs standarder SS 02 81 Vattenundersökningar –
Bestämning av metaller med atomabsorptionsspektrometri i flamma – Allmänna principer och
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regler, och SS 02 81 52 Vattenundersökningar – Atomabsorptionsspektrometri i flamma –
Speciella anvisningar för aluminium, bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, nickel
och zink.
Det huvudsakliga provtagningsområdet är ett antal gallerbrunnar vid parkeringen i anslutning
till Ica Maxi i Halmstad, nära Högskolan i Halmstad. Prover för jämförelser och referensvärden
har även tagits vid studentbostadsområdet Nyhem, dock ej i lika stor omfattning. Dessa lokaler
valdes på grund av att det är relativt stora hårdgjorda ytor utan infiltrationsmöjligheter. Proverna
har tagits i samband med nederbörd och i det flesta fall i början av regnovädret, då det är som
störst chans för transport av metaller. Proverna har bokförts med datum, tid, lokal,
medellufttemperatur, medelvindhastighet, nederbördsmängd och föregående nederbördsmängd
innan provet togs. För att öka chanserna till bra prover har lokala väderleksrapporter övervakats
dagligen. Proverna har tagits med plastpipetter i anslutning till ovan nämnda gallerbrunnar. Det
uppfångade dagvattnet förvarades sedan i provburkar av glas där det tillsatts salpetersyra
(HNO3). HNO3 fungerar i detta fall som en konservator, vilket är praktiskt om man inte an
utföra analyser i samband med provtagning. Analyserna har genomförts på Högskolan i
Halmstad där det funnits tillgång till labbutrusning, materiel och apparatur för
atomabsorptionsspektrometri i flamma.
Atomabsorptionsspektrometri
Denna analysmetod bygger på att det prov som skall analyseras förångas i en låga och sedan
belyses ångorna med ett ljus från en lampa belagd med samma element som det sökta elementet.
Denna ljusstrålning absorberas av atomer i gasfas som exciteras och sedan avger ljusenergi när
dem återgår till sitt grundtillstånd. Man mäter sedan hur mycket ljusintensiteten minskar och
denna minskning är direkt proportionell mot förekomsten av det eftersökta ämnet i provet.

Litteraturstudier
Den litterära delen av detta arbete har till största delen baserats på vetenskapliga rapporter, där
den informationsmässiga tyngdpunkten vilar. Dock finns det även material och information från
olika institutioner, länsstyrelser, politiska dokument och hemsidor inkluderat vilket framgår av
referenserna och källhänvisningen.
Databaser och sökord
De databaser som använts för att söka vetenskaplig litteratur i detta projekt är Högskolan i
Halmstads egen databas Summon och Google Scholar. För väderprognoser och väderdata har
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hemsidan klart.se använts. Historiskväderdata till lokalbeskrivningen har införskaffats via
SMHI.

Sökord som använts i databaserna Summon och Google Scholar inkluderar bland annat;
Stormwater, Stormwater metals, Stormwater trafic, Stormwater parking lots, copper toxic,
cadmium toxic, zinc toxic, copper toxicology, zinc toxicology, copper chronic effect, zink
chronic effect.

Lokalbeskrivningar
Halmstad är en stad på den svenska västkusten och landets nittonde största kommun med över
95000 invånare. I söder gränsar Halmstad mot Laholm och i norr mot Falkenberg. Staden ligger
mitt emellan storstäderna Göteborg och Malmö. Nederbördsmängden i Halmstad år 2013 var
694 mm och 2014 var den 922 mm. Den normala nederbördsmängden var mellan 1960 och
1990 796 mm. Årsmedeltemperaturerna för år 2013 och 2014 var 8,0 C° respektive 9,3 C° och
normaltemperaturen mellan 1960 och 1990 var 7,3 C°.
Huvudlokalen för mätningar, parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan (fastighetsbeteckning
Fanborgen 1) är en medelstor parkering som dagligen trafikeras främst av kunder till Ica Maxi.
Lokalen omges på två sidor av Högskolan i Halmstads område, på en sida Kristian IV:s väg
som är relativt trafikerad (men ej i direkt anslutning på grund av Icas lokaler) och på den sista
sidan av Nitaregatan. På andra sidan Nitaregatan ligger det en del mindre butiker och små
industrilokaler (se bilaga 2 för kartmaterial över huvudlokal).
Referenslokalen studentbostadsområdet Nyhem är som av namnet framgår ett bostadsområde
med studentlägenheter. Området i sig är mycket lite trafikerat då endast fordon med tillstånd,
så som servicefordon med flera, får röra sig inom området. Det gränsar åt en av Halmstads
tyngst trafikerade vägar, Laholmvägen, en annan tungt trafikerad väg, Östra Lyckan, och
resterande omgivning är blandade bostadsområden.

12

Resultat
Mätresultat
Tabellen nedan, (tabell 2), visar koncentrationerna för de sökta metallerna i ofiltrerat dagvatten
tagit vid dagvattenbrunnar, nederbördsmängd för det datum provet tog, tidigare
nederbördstillfälle och mängd och medeltemperatur/medelvindhastighet för det datum provet
togs. Vid varje provtillfälle har det tagits fyra prov vid fyra olika dagvattenbrunnar, vilka
brunnar som agerat provtagningslokal på parkeringen har varierat för att få ett mer
representativt resultat.
Tabell 2. Mätresultat från mätningar gjorda på parkeringen vid Ica Maxi Högskolan och Nyhem. Koncentrationer
anges i mg/L. Under mätvärde betyder under utrustningens detektionsgräns. Brunnarna är slumpmässigt utvalda
och vid varje mättillfälle togs prover vid fyra brunnar. Tabell 2 finns även som bilaga för lättare överskådning, se
bilaga 3.
Datum
18/2-2015
18/2-2015
18/2-2015
18/2-2015
06/3-2015
06/3-2015
06/3-2015
06/3-2015
10/3-2015
10/3-2015
10/3-2015
10/3-2015
20/3-2015
20/3-2015
20/3-2015
20/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015

Tid
ca 13.30
ca 13.30
ca 13.30
ca 13.30
ca 08.15
ca 08.15
ca 08.15
ca 08.15
ca 08.30
ca 08.30
ca 08.30
ca 08.30
ca 14.00
ca 14.00
ca 14.00
ca 14.00
ca 10.00
ca 10.00
ca 10.00
ca 10.00
ca 10.30
ca 10.30
ca 10.30
ca 10.30

Lokal/provbrunn Koppar (Cu) mg/L Kadmium (Cd) Mg/L
Maxi, brunn
0,05
0,001
Maxi, brunn
0,095
0,002
Maxi, brunn
0,069
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,072
0,001
Maxi, brunn
0,002
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,008
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,025
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,018
Under mätvärde
Maxi, brunn
Under mätvärde
Under mätvärde
Maxi, brunn
Under mätvärde
Under mätvärde
Maxi, brunn
Under mätvärde
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,003
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,13
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,163
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,205
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,203
Under mätvärde
Nyhem, brunn
0,003
Under mätvärde
Nyhem, brunn
Under mätvärde
Under mätvärde
Nyhem, brunn
0,001
Under mätvärde
Nyhem, brunn
0,002
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,078
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,052
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,036
Under mätvärde
Maxi, brunn
0,05
Under mätvärde

Zink (Zn) Mg/L Nederbörd
0,3448
3,7 mm
0,2149
3,7 mm
0,225
3,7 mm
0,3785
3,7 mm
0,061
0,5 mm
0,0855
0,5 mm
0,2132
0,5 mm
0,0872
0,5 mm
0,2641
0,1 mm
0,0796
0,1 mm
0,0111
0,1 mm
0,0681
0,1 mm
0,1443
4,4 mm
0,3683
4,4 mm
0,5417
4,4 mm
0,5189
4,4 mm
0,3128
2,1 mm
0,4708
2,1 mm
0,246
2,1 mm
0,1678
2,1 mm
0,5236
2,1 mm
0,3124
2,1 mm
0,3221
2,1 mm
0,3574
2,1 mm

Föregående nederbörd Medeltemp. luft Medelhast. Vind
13/2-2015 / 0,2 mm
3,53°
7 m/s
13/2-2015 / 0,2 mm
3,53°
7 m/s
13/2-2015 / 0,2 mm
3,53°
7 m/s
13/2-2015 / 0,2 mm
3,53°
7 m/s
05/3-2012 / 0,3 mm
4,59°
6 m/s
05/3-2012 / 0,3 mm
4,59°
6 m/s
05/3-2012 / 0,3 mm
4,59°
6 m/s
05/3-2012 / 0,3 mm
4,59°
6 m/s
09/3-2015 / 1,3 mm
5,75°
7 m/s
09/3-2015 / 1,3 mm
5,75°
7 m/s
09/3-2015 / 1,3 mm
5,75°
7 m/s
09/3-2015 / 1,3 mm
5,75°
7 m/s
15/3-2015 / 0,1 mm
3,83°
4 m/s
15/3-2015 / 0,1 mm
3,83°
4 m/s
15/3-2015 / 0,1 mm
3,83°
4 m/s
15/3-2015 / 0,1 mm
3,83°
4 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s

Varje provserie analyserades tre gånger för varje metall och värdena i tabell 2 är ett medelvärde
av de tre mätningarna (se bilaga 4 för standardavvikelser). Att göra tre analyser minskar risken
för att en felaktigt genomförd mätning skall påverka resultaten. Längre ner i rapporten finns en
sammanställning av dessa resultat, angivna som medelvärden för alla mätserier så att
jämförelser kan genomföras med andra, liknande vetenskapliga rapporter.
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Samband mellan nederbörd och metallkoncentrationer i dagvatten

metallkoncentration i mg/L

Diagram över nederbörd och metallkoncentrationer i dagvatten
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Linjär (Zink (Zn) Mg/L)
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Diagram 1. Diagram över nederbörd under dygnet proverna togs och de analyserade metallkoncentrationerna i det
ofiltrerade dagvattnet. Detta diagram visar endast prover tagna på parkeringen vid ICA Maxi Högskolan. De
punktade linjerna ”Linjär Koppar” och ”Linjär Zink” visar trender i koncentrationer i förhållande till nederbörden.

Enligt detta diagram finns det en trend som tyder på att det sker en större transportion av
metaller i dagvattnet vid en kraftigare nederbörd. Trenden är något tydligare för koppar än för
zink där det förekommer en större koncentrationsvariation. Kadmium förekommer i så låga
koncentrationer att det är svårt att dra slutsatser om eventuella samband mellan
kadmiumkoncentrationer och nederbörd. Nederbördsmängden bör således vara en av faktorerna
som påverkar koncentrationen av koppar, kadmium och zink i dagvatten. Detta stämmer väl
överens med en studie som nämndes i bakgrundsstycket till detta arbete, (Lee och Bang, 2000),
där man framställer att föroreningsgraden är sammanfattningsvis en funktion av föroreningen i
sig och mängden nederbörd.
Värt att notera är att en större nederbördsmängd även kan ge motsatt effekt på ämnens
koncentrationer då en större nederbördsmängd kan ge upphov till en så kallad
utspädningseffekt, något som gör det ännu mer komplext att förutspå dagvattens
sammansättning. Detta visas i diagram 3.
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Diagram 2. Diagram över nederbörd under dygnet proverna togs och de analyserade metallkoncentrationerna i det
ofiltrerade dagvattnet, men med tillägget att de färgade pilarna visa antalet dagar från föregående nederbörd. Den
gröna pilen visar spannet där det hade gått en dag sedan föregående nederbörd och den röda pilen visar spannet
där det gått fem dagar mellan senaste nederbörd och provtagning. Detta diagram visar endast prover tagna på
parkeringen vid ICA Maxi Högskolan. De punktade linjerna ”Linjär Koppar” och ”Linjär Zink” visar trender i
koncentrationer i förhållande till nederbörden.

Detta diagram är snarlikt det ovanstående diagrammet, diagram 1, med tillägget att två färgade
pilar delar in mätresultaten i två kategorier. Den gröna pilen visar det spann där det var en dag
mellan provtagning och föregående nederbörd och den röda pilen visar det spann där det var
fem dagar mellan föregående nederbörd och provtagning. Det vi ser i detta diagram är att vi
finner högre metallkoncentrationer i dagvattnet där det har gått en längre tidsrymd mellan
regnfallen. Detta tyder på att koncentrationerna av metallerna byggs upp vid väder med
uppehåll, vilket är logiskt då dagvatten är ett transportmedium för dessa ämnen.
Det är allmänt antaget, även om vissa forskare motsäger sig teorin, att de första volymerna
dagvatten som uppstår i samband med ett regn innehåller högre föroreningsgrader. Detta kallas
First Flush-fenomenet (Bach, McCarthy och Deletic, 2010). Fenomenet är starkt relaterat till
lokalens utformning och till rådande väderförhållanden. Trots talrika försök har inga kompletta
matematiska modeller ännu kunnat fastställas där alla faktorer som lokalens areor, lutningens
på ytan dagvattnet transporteras, regnintensitet, flödeshastigheter etcetera är inräknade (Kang,
Kayhanian och Stenstrom, 2007). Det finns dock flera vetenskapliga artiklar som beskriver hur
fenomenet förekommer för bland annat metaller (Lee et al., 2002), (Buchberger och Sansalone,
1997), (Li et al., 2008).
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Diagram över föregående nederbörsmängd och
metallkoncentrationer i dagvatten
metallkoncentration i mg/L
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Diagram 3. Diagram över föregående nederbördsmängd och metallkoncentrationer i dagvatten. Detta diagram
visar endast prover tagna på parkeringen vid ICA Maxi Högskolan. De punktade linjerna ”Linjär Koppar” och
”Linjär Zink” visar trender i koncentrationer i förhållande till föregående nederbörd.

Enligt detta diagram förekommer det trender som visar att det finns samband mellan hur stor
föregående nederbörd var innan provtagningstillfället och metallförekomsten i vattenproverna
Detta stämmer väl överens med teorier om sambandet mellan nederbördsmängd,
föroreningsgrad samt First Flush-effekten. Desto större mängd nederbörd vid föregående
regntillfälle desto lägre koncentrationer av de sökta metallerna återfanns i de analyserade
proverna. Även här visar sig trenden tydligare för koppar än för zink som har ett större
koncentrationsspektra. Återigen är koncentrationen av kadmium för låg för att några reella
slutsatser skall kunna dras.
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Diagram över nederbörd och sammanlagd metallbelastning från
sökta ämnen
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Diagram 4. Diagram över nederbörd och sammanlagd metallbelastning från sökta ämnen. Detta diagram visar
endast prover tagna på parkeringen vid ICA Maxi Högskolan.

Detta diagram visar en sammanställning där de tre sökta metallerna koppar, kadmium och zink
har slagits ihop för att tydligare visa att det inte bara är de enskilda miljöbelastningarna från de
respektive metallerna som spelar roll utan att man även kan få en högre samlad belastning på
recipienten. Om flertalet ämnen visar tecken på högre koncentrationer vid samma tidpunkt och
dessa ämnen visar sig vara skadliga för recipienten kan man få en så kallad cocktail-effekt. Det
betyder i detta fall att ämnena måhända kanske inte var för sig återfinns i sådan koncentration
att det förekommer en fara för levande organismer, men att den samlade påfrestningen från
flertalet olika ämnen kan innebära ett hot för flora och fauna i recipienten.
Jämförelse med dagvatten från en icke-trafikerad lokal
Under det sista mättillfället, se tabell 2 eller bilaga 3, så genomfördes förutom de rutinmässiga
mätningarna vid parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan även mätningar på dagvatten från ett
studentbostadsområde. Provtagningarna och analyserna gick till på samma sätt som för övriga
dagvattenprov med skillnaden att de fyra provtagningsbrunnarna nu befann sig i ett relativ
trafikfritt bostadsområde istället för på en parkering. Området i fråga heter Nyhem och ligger
ca en halv kilometer norr om Högskolan i Halmstad och ungefär lika långt från den ursprungliga
provtagningslokalen. Området bebos till större delen av studerande vid Högskolan i Halmstad
och det är endast fordon med tillstånd som får vistas i området som således är väldigt sparsamt
trafikerat.

17

Bild 1. Bild över de två provtagningsområdena, parkering utanför Ica Maxi Högskolan (grön), och
studentbostadsområde Nyhem (rött).

Proverna från båda lokalerna togs på samma datum med cirka trettio minuters mellanrum för
att proverna skulle bli så lika som möjligt med avseende på yttre faktorer som nederbörd,
vindhastighet etcetera.
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Jämförelse mellan trafikerad och icke-trafikerad lokal
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Diagram 5. Jämförelse mellan trafikerad, (Maxi, brunn) och icke-trafikerad lokal (Nyhem, brunn).

I denna jämförelse visade det sig att koppar var markant mer förekommande i dagvattnet vid
den trafikerade lokalen jämfört med den icke-trafikerade lokalen. Kadmium återfanns vid detta
tillfälle inte i något av dagvattenproverna. Zinkförekomsten var något högre i dagvattnet från
den trafikerade lokalen men skillnaden var inte lika framträdande som skillnaden i
kopparhalterna.

Tabell 4. Tabell över medelvärden för Koppar, Kadmium och Zink för icke-trafikerad och trafikerad lokal vid
mätning samma datum, se tabell 2 eller bilaga 3.

Lokal

Koppar (mg/L)

Kadmium (mg/L)

Zink (mg/L)

Nyhem

0,002

Under mätvärde

0,2994

Ica Maxi Högskolan

0,054

Under mätvärde

0,3789

I tabell 4 åskådliggörs skillnaderna mellan proverna för de två olika lokalerna och som nämnts
ovan så förekommer det mer metall, särskilt koppar, i dagvattnet från den trafikerade lokalen.
Detta stämmer väl överens med faktumet att trafiken är en stor bidragande orsak till koppar i
dagvatten.
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Uppmätta metallhalter i relation till miljöeffekter
I detta stycke har mätresultaten från parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan ställts mot andra
studier för att undersöka om det förekommer en risk för eventuella miljöeffekter. När det gäller
metaller är det främst ekotoxikologiska effekter på organismer, både akuta och kroniska, som
undersöks, så även för koppar, kadmium och zink. Ett problem är att de flesta toxicitetstesterna
utförs på sötvattenlevande arter medan det dagvatten som undersöks i denna rapport har
havsvatten som recipient.
Koppar
I en studie som publicerades i International Journal of Agriculture and Biology år 2012
undersöktes den akuta toxiciteten (96 timmars exponering) av koppar hos fyra sötvattenlevande
fiskarter av släktet karpfiskar, Labeo rohita (rohu), Cirrhina mrigala (mrgal karp eller vit karp),
Catla catla (katla) och Ctenopharyngodon idella (gräskarp). I studien delade man in fiskarterna
i tre åldersgrupper, 90 dagar gamla, 120 dagar gamla och 150 dagar gamla, för att ta reda på LC 50

(dödlig koncentration för hälften av populationen) och om det fanns ett samband mellan
fiskarnas ålder och känslighet för metallen. Resultaten visade att fiskarna i den yngre grupper,
90 dagar gamla, var känsligare för koppar än övriga åldersgrupper. LC 50 infann sig för arterna
och koncentrationerna i följande ordning; C. idella 5,7 mg/L, C. Catla 7,11 mg/L, C. mrigala
9,28 mg/L och L. rohita 15,57 mg/L (Kousar och Javed, 2012).
En annan studie som publicerades i Toxicology and Industrial Health år 2010 visade att det
fanns samband mellan vattnets hårdhetsgrad (innehåll av kalcium- och magnesiumjoner) och
hur toxisk metallerna koppar och zink var för karpfisken Capoeta fusca. I Halmstads kommun
är allt vatten mjukt (Laholmsbuktens VA) med en hårdhetsgrad på ungefär 3,5 dH. I mjukt
vatten var LC50 för koppar efter 24 timmars exponering 1,5 mg/L, efter 48 timmars exponering
1,3 mg/L och efter 72 timmars exponering 1,2 mg/L. För hårt vatten var LC50 efter samma
exponeringsintervaller 15,1 mg/L, 9,6 mg/L och 8,7 mg/L (Alipour, Ebrahimpour och
Rakhshah, 2010).
Enligt (Arbildua et al., 2012) är det dock troligare att det är de kroniska toxiska effekterna
snarare än de akuta toxiska effekterna som inom snar framtid kommer vara baskriterier för att
bestämma vattenkvalité och inom Europeiska Unionen använder man sig redan nu av den typen
av data för att göra miljöriskbedömningar. I denna studie undersökte man bland annat kroniska
effekter hos kräftdjuret Daphnia Magna i samband med kopparexponering i tjugo naturliga
vattendrag i Chile och i syntetiskt framställt vatten. Efter 21 dagars exponering mättes så
kallade EC50 (koncentrationer där 50 % av populationen uppvisat effekter) där effekten man
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analyserade var inhibering av reproduktion och LC50. För D. Magna i naturliga vatten
uppmättes EC50 mellan kopparkoncentrationerna 0,007 mg/L och 0,032 mg/L, där variationerna
troligen beror på vattnets övriga egenskaper som pH, hårdhet etcetera. LC 50 varierade mellan
0,007 mg/L och 35,2 mg/L. I det syntetiska vattnet testades olika grader av hårdhet (20–252 mg
CaCO3/L) och alkalinitet (14–114 mg CaCO3/L) varpå 21d-EC50 uppmättes till 0,009-0,05
mg/L och 21d-LC50 uppmättes till 0,009-0,06 mg/L (Arbildua et al., 2012).
I jämförelse med analyserna av dagvattnet från parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan där
medelkoncentrationen av koppar var 0,063 mg/L framgår det att halterna av koppar inte är
tillräckligt höga för att orsaka akuta toxiska effekter hos vattenlevande organismer. Förutom att
dagvattnet från parkeringen kommer att spädas ut med annat dagvatten innan det når recipienten
så kommer det även att spädas ut i recipienten Laholmsbukten, Kattegatt. Då trafikrelaterat
dagvatten, särskilt från parkeringar, är så kallade hot spots för kopparutsläpp till recipienter är
det rimligt att anta det kommer ske en stor spädningseffekt av sagda vatten i recipienten.
Angående risk för kroniska effekter, se Risk för kronisk effekt – Koppar i diskussionsdelen.
Kadmium
De uppmätta kadmiumkoncentrationerna var så låga att det ej bedöms förekomma risk för vare
sig akuta eller kroniska effekter i recipienten.
Zink
I studien som nämndes ovan (Alipour, Ebrahimpur och Rakhshah. 2010) undersöktes även den
akuta toxiciteten av zink i samband med olika hårdhetsgrader av vatten. 46 timmars
zinkexponering gav vid detta experiment LC50 för Capoeta fusca vid koncentrationerna 13,7
mg/L, 74,4 mg/L och 102,9 mg/L för mjukt, hårt och väldigt hårt vatten respektive.
Som nämnts tidigare är det troligare att det är de kroniska miljöeffekterna som är av vikt för
studier som dessa. I en studie som publicerades år 2005 i Environmental Toxicology and
Chemistry undersöktes kronisk zinktoxicitet för en grönalg (Pseudokirchneriella subcapitata),
ett kräftdjur (Daphnia Magna) och Regnbågsöring (Onchorhynchus mykiss). Man använde sig
av åtta olika sötvattensprover som bas för att täcka olika spektrum av variabler som pH, hårdhet,
löst organiskt material etcetera.
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Tabell 5. Tabell över effektkoncentrationer för P. subcapitata, D. Magna och O. mykiss (Janssen, Lofts,
Schamphelaere, 2005). Observera att de stora koncentrationsvariationerna beror på vattnets egenskaper så som
hårdhet, pH etcetera.

P. subcapitata
72 h-EC10

0,027-0,563 mg Zn/L

72 h-EC50

0,106-2,05 mg Zn/L

D. Magna

O. mykiss

72 h-NOEC 0,053-0,358 mg Zn/L
21 d-EC10

0,059-0,378 mg Zn/L

21 d-EC50

0,112-0,536 mg Zn/L

21 d-NOEC

0,063-0,491 mg Zn/L

30-d EC10

0,185-0,907 mg Zn/L

30-d EC50

0,337-1,970 mg Zn/L

30-d NOEC

0,199-0,771 mg Zn/L

För P. subcapitata mättes 72-timmars EC10 (koncentrationer där 10 % av populationen uppvisat
effekter) och 72-timmars EC50 och 72-timmars NOEC (ingen observerad effekt). För D. Magna
analyserades bland annat 21-dagars EC10 , 21-dagars EC50 och 21-dagars NOEC. Gällande O.
mykiss valde man att mäta 30-dagars EC10, 30-dagars EC50 och 30-dagars NOEC. De stora
koncentrationsvariationerna beror på vattnets egenskaper, som exempelvis hårdhet och pH. De
stora koncentrationsvariationerna visar vikten av att ta med recipientens egenskaper i
riskbedömningar (Janssen, Lofts och Schamphelaere, 2005).
Det har även visats att zinknivåer påverkar vanliga karpars (Cyprinus Carpio) tillväxt och
hälsostatus och att bioackumulation av zink hos dessa fiskar var dos- och tidsberoende (AbdelTawwab et al., 2013). Här använde sig forskarna av tre fiskgrupper, en kontrollgrupp där man
inte tillsatte någon zink, en grupp som exponerades för 5 mg Zn/L och en grupp som
exponerades för 10 mg Zn/L. Mätningar och vägningar gjordes vid dag 0, 7, 14, 28 och 56
dagar. I takt med att zinkhalterna ökade så minskade fiskarnas tillväxt och deras födointag
samtidigt som deras blodglukos ökade, ett av flera tecken på stress. Dessa samband blev
starkare ju längre grupperna exponerades för zinken.
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Vid en jämförelse av resultaten från ovanstående studier med mätresultaten från parkeringen
utanför Ica Maxi Högskolan där medelvärdet var 0,256 mg Zn/L står det klart att det i dagsläget
högst troligt ej finns risk för några akuta toxiska effekter för organismer i recipienten, baserat
på zinkhalterna i dagvattnet. Angående risk för kroniska effekter, se Risk för kronisk effekt –
Zink i diskussionsdelen.

Diskussion
Tolkning av resultat
Jämförelser med andra studier
(Legret och Pagotto, 1999) har undersökt hur trafik, vägbyggnation och vägunderhåll bidrar till
flertalet miljöproblem, däribland utsläpp av metallerna koppar, zink och kadmium. De fyra
största miljöproblemen anses vara föroreningar av vatten, luftföroreningar, ljudföroreningar
och föroreningar av mark. Föroreningskällorna kan antingen vara kroniska (slitage på asfalt,
däck och utsläpp av avgaser), temporära (vägarbeten och dylikt), spontana (olyckor) eller
säsongsbundna (vägsaltning i kallare klimat). Denna undersökning pågick i ett år vid den norra
motorvägen i Nantes, Frankrike. Den uppskattade mängden fordon som passerade per dag vad
cirka 12 000 och antal tagna prov är 49. Följande medelvärden för koppar, kadmium och zink
uppmättes på ofiltrerat dagvatten; 0,045 mg Cu/L, 0,001 mg Cd/L och 0,356 mg Zn/L.
Observera att dessa resultat avspeglar dagvatten från en motorväg och inte från
parkeringsplatser. Dessa resultat är dock intressanta för senare jämförelser med mina egna och
andras mätningar och resultat.

Tabell 6. Medelhalter för koppar, kadmium och zink i dagvatten från en motorväg i Nantes, Frankrike.

Koppar (Cu) mg/L
0,045

Kadmium (Cd) mg/L Zink (zn) mg/L)
0,001
0,356

(Legret och Pagotto, 1999)

Ovanstående mätningar skiljer sig aningen från en serie mätningar som utfördes i South
Carolina, USA vid två asfalterade parkeringsplatser i anslutning till Clemson University.
Mätningarna utfördes mellan 16e oktober 2006 och 30e juli 2007 och det togs 110 respektive
70 prover från de båda parkeringarna. Resultaten som redovisades var följande för koppar,
kadmium och zink; 0,053 mg Cu/L, 0,005 mg Cd/L och 0,908 mg Zn/L (English et al., 2010).
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Tabell 7. Medelhalter för koppar, kadmium och zink i dagvatten från 2 parkeringar i anslutning till Clemson
University

Koppar (Cu) mg/L
0,053

i

South

Carolina,

USA.

Kadmium (Cd) mg/L Zink (zn) mg/L)
0,005
0,908

(English et al., 2010)

Här ser vi ökade medelkoncentrationer för respektive ämnen jämfört med tabell 6, vilket tyder
på att dagvatten från parkeringar kan potentiellt vara mer förorenade av metaller än dagvatten
från motorvägar. En liknande studie genomfördes vid ett tak, en väg och vid en parkeringsplats
i Taoranting Park, Beijing, Kina. Studien pågick från juni 2009 till 2010 och totalt togs 219
prover. Analyserna visade dock på lägre koncentrationer för både Cu och Zn i dagvattnet från
parkeringen i studien, jämfört med värdena från tabell 6, kadmium mättes ej; 0,008 mg Cu/L
och 0,089 mg Zn/L (Li et al., 2012).

Tabell 8. Medelhalter för koppar och zink i dagvatten från en parkering i Taoranting, Kina.

Koppar (Cu) mg/L
0,008

Kadmium (Cd) mg/L Zink (zn) mg/L)
Mättes ej
0,089

(Li et al., 2012)

Att värdena i tabell 8 skiljer sig så pass mycket från tabell 7 kan dock bero på flertalet faktorer
som nederbördsmängd, atmosfärisk nedfall, vindriktningar, regnfallens intensitet, regnfallens
täthet etcetera. En tänkbar faktor som kan påverka resultaten är att antalet eldriva mopeder ökar
kraftigt i Kina, men huruvida dessa mopeder medför mindre slitage av bromsbelägg, däck och
asfalt är oklart.
I ytterligare en studie från USA utvärderade man kemisk fraktionering av Cu och Zn från källa
till ett dagvattensystem. Koncentrationer bestämdes för Cu och Zn från vägdamm, sediment i
recipient och från dagvatten från en väg. Lokalen var Owing Mills, Baltimore Country, USA.
Dagvattenprover tog vid tolv tillfällen mellan september 2005 och april 2006 och totalt 208 av
dessa prover analyserades för bestämning av metallförekomst. Resultatet var följande för
koncentrationerna av Cu och Zn; 0,039 mg Cu/L och 0,204 mg Zn/L (Camponelli et al, 2010).
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Tabell 9 Medelhalter för koppar och zink i dagvatten från en väg i Owing Mills, USA.

Koppar (Cu) mg/L
0,039

Kadmium (Cd) mg/L Zink (zn) mg/L)
Mättes ej
0,204

(Camponelli et al, 2010).

Dessa värden ligger betydligt närmare de värden som uppmättes i Nantes (Legret och Pagotto,
1999), tabell 6, vilket inte är förvånande då båda representerar prover tagna från dagvatten från
en väg. Precis som i fallet med värdena i Nantes är dessa värden från Owing Mills något lägre
än det tagna på en parkering vid Clemson University, USA (English et al., 2010).

Tabell 10. Sammanställning över medelkoncentrationerna för de sökta ämnena från de vetenskapliga rapporterna
i jämförelsen samt medelvärdet för de egna analyserna. De egna mätresultaten redovisas med röd text i denna
tabell för tydligare framställning.

Lokal

Koppar (Cu) mg/L

Kadmium (Cd) mg/L

Zink (zn) mg/L)

Mätplats

Nantes, Frankrike

0,045

0,001

0,356

Väg

Clemson University, USA

0,053

0,005

0,908

Parkering

Taoranting Park, Kina

0,008

Mättes ej

0,089

Parkering

Owing Mills, USA

0,039

Mättes ej

0,204

Väg

Halmstad, Sverige

0,063

< 0,001

0,256

Parkering

I tabell 10 redovisas medelkoncentrationerna för koppar, kadmium och zink, angivna i mg/L,
för de fyra ovan nämnda rapporterna samt medelkoncentrationerna för dessa tre ämnen i de
prover som togs vid parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan, i Halmstad, Sverige. Medelvärdet
för kopparkoncentrationerna (0,063 mg/L), verkar vara något högre än i övriga studier, dock
inte så höga att halterna borde ses som en avvikelse. Det medelvärde som sticker ut i
kopparkategorin i denna jämförelse är de väldigt låga värdet från Taoranting Park, Kina. Varför
just dessa värden är så låga förblir obesvarat i denna studie, dock kan man spekulera huruvida
dessa mätningar utförts korrekt eller ej, om nederbörden varit så hög att proven blivit utspädda
eller om den kinesiska staten kontrollerar provresultat som publiceras. Pointerar att detta endast
är spekulationer.
För övriga lokaler är det dagvattenproverna från parkeringarna som tenderar att ha högre
kopparhalter än de prover som tagit på dagvatten från vägar, vilket är logiskt med tanke på att
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det sker mer inbromsningar på parkeringar vilket innebär mer slitage på bromsbelägg. Detta
gör att värdet från Taoranting Park verkar vara ännu mer avvikande.
Kadmium återfanns i mycket låga koncentrationer med medelvärdet (< 0,001 mg/L), och
återfanns endast i tre av tjugo prov, se tabell 2. Detta är inte oväntat med tanke på att kadmium
inom många användningsområden har varit förbjudet i Sverige sedan 1982. Kadmiumhalterna
mättes endast i två av de övriga studierna, i Nantes, Frankrike och Clemson University, USA.
Det högsta medelvärdet är från Clemson University, (0,005 mg/L), och det är hela fem gånger
så högt som värdet från Nantes, (0,001 mg/L). Här ser vi alltså att även för denna metall är det
dagvatten från en parkering som står för de högsta koncentrationerna. Sambandet är dock inte
lika tydligt i och med att inte alla studierna mätte kadmium samt att halterna från parkeringen i
Halmstad är lägre än de från Nantes.
Zinkhalterna i dagvattnet från rapporterna i denna jämförelse varierar kraftigt (0,089 mg/L0,908 mg/L). Det lägsta medelvärdet är återigen från Taoranting Park, Kina och det högsta
medelvärdet är från Clemson University, USA. De koncentrationerna som uppmättes i
Halmstad gav ett medelvärde på 0,256 mg/L. Detta värde hamnar i mitten av de fem
medelvärdena och är relativt nära de två närmaste värdena. När det gäller zink är resultaten mer
utspridda mellan rapporter för vägar respektive parkeringar. Om detta beror på kvalitén på
mätningarna eller på yttre faktorer är svårt att avgöra.
Jämförelse med spillvatten i Halmstad kommun
Enligt Svenskt Vatten, en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige,
så tillhör kadmium de farligaste metallerna för miljön och utsläppen av koppar och zink bör
minskas (Svenskt Vatten, 2012). Deras rekommendationer följs av Laholmsbuktens VA som
ansvarar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i Halmstads och Laholms kommun. Efter
kontakt med Laholmsbuktens VA framgick det att det ej utförs rutinmässiga analyser på
dagvattnet i Halmstads kommun och att det inte heller finns utsläppskrav på dessa parametrar i
dagvatten. Riktlinjerna som finns för koppar, kadmium och zink är kopplade till yrkesmässig
verksamhet. Det går alltså inte att säga att de uppmätta värdena överstiger några
rekommenderade halter för dagvatten i kommunen, eftersom sådana inte finns
(Laholmsbuktens VA, 2015). För att få den totala påverkan på miljön måste även hänsyn till
flöden tas.
En intressant jämförelse är hur dagvattenprovernas innehåll står sig mot de befintliga
rekommenderade

halterna

för

spillvatten
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inom

kommunen.

Kommunala

avloppsreningsanläggningar är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten som är jämförbart
med ”normalt hushållsspillvatten”.

Tabell 11. Medelvärden för de eftersökta metallerna i dagvattenproverna tagna på parkeringen utanför Ica Maxi
Högskolan och de enligt Svenskt Vatten rekommenderade värdena för samma metaller i inkommande spillvatten
till kommunala reningsverk.

Medelvärde Ica Maxi
Rekommerat värde

Koppar (Cu) mg/L
0,063

Kadmium (Cd) Mg/L
Under mätvärde

0,2

Bör ej förekomma

Zink (Zn) Mg/L
0,256
0,2

Enligt de prover som tagits på parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan så är kopparhalterna
inte i närheten av att överstiga rekommendationerna och även kadmiumkoncentrationerna
ligger på bra nivåer. Som visas i tabell 10 så överstiger dock medelvärdet för zink de satta
rekommendationerna för spillvatten i Halmstads kommun, om än marginellt. Enligt Svenskt
Vatten och Laholmsbuktens VA kan zinknivåer >0,2 mg/L påverka både reningsprocesserna
och slamkvalitén på det slammet som bildas i reningsverken. Det är viktigt att komma ihåg att
detta är en jämförelse mellan två olika typer av vatten, dagvatten och spillvatten. Dagvattnet
från parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan går inte via Halmstads reningsverk innan det når
recipienten utan leds orenat till en utjämningsdamm i hamnområdet innan det släpps ut i
Laholmsbukten och påverkar således inte reningsverkets processer.

Tabell 12. Medelvärden för inkommande spillvatten till Halmstads Avloppsrenings vid Västra Stranden och för
dagvatten från parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan, med avseende på koppar, kadmium och zink. Antal
värdesiffror matchades med de angivna värdena från avloppsreningsverket. Koncentrationerna för inkommande
spillvatten är medelvärde från 12 stycken veckoprover tagna under 2014. Kadmiumkoncentrationen antas vara
osäker för dagvattnet då koncentrationerna i de analyserna som gjorts visat sig vara så låga.

Koppar (Cu) mg/L

Kadmium (Cd) mg/L

Zink (Zn) mg/L

Inkommande ARV

0,032

0,00012

0,146

Dagvatten parkering

0,063

0,00017

0,256

I ovanstående tabell görs en jämförelse mellan metallhalterna i inkommande spillvatten från
industrier och hushåll till Halmstads ARV (halter som de själva angett efter mailkontakt) och
metallhalterna i dagvattnet från parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan. Här visas en direkt
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skillnad mellan koppar-och zinkkoncentrationerna där man kan se att koncentrationen för
koppar är cirka 97 % högre i dagvattnet än i inkommande spillvatten och att skillnaden i
zinkkoncentrationer ligger på cirka 75 % där det återigen är dagvattnet som har de högsta
halterna. Skillnaderna i kadmiumkoncentration är minimal och för dagvattnet dessutom så låg
att mätsäkerheten kompromissas.
Koncentrationsvariationer
Att koncentrationer av komponenter i dagvatten varierar mellan olika lokaler är inget nytt. Som
nämnts tidigare beror halterna, i detta fall metallhalterna, på flertalet olika faktorer. Denna yttre
påverkan har så stor inverkan på dagvattnet att koncentrationerna för de sökta ämnena kan
variera kraftigt även för en och samma lokal. En studie från Australien använde sig av en
regnsimulator för att mäta bland annat förekomsten av metaller från tre olika lokaler, varav en
lokal var en parkeringsplats utanför ett shoppingcentra. Regnsimulatorn användes med syfte att
kunna variera regnintensitet och på så vis simulera olika typer av väder. Parkeringen är
lokaliserad söder om Brisbane, Queensland, Australien och vid fyra tillfällen togs det 30 liter
simulerat dagvatten per gång som sedan analyserades. Istället för att presentera medeltal för
koncentrationer av metaller valde man att visa variationen i koncentrationerna genom att ange
minsta respektive högsta uppmätta värde, alltså koncentrationsintervallet. Denna studie påvisar
att metallkoncentrationer i dagvatten kan variera stort beroende på omständigheterna. Följandes
resultat redovisades för Cu, Cd och Zn; <0,001-0,1 mg Cu/L, <0,001 mg Cd/L, <0,001-0,7 mg
Zn/L (Herngren, Goonetilleke och Ayoko, 2005). Som synes kan alltså halter metaller i ett
dagvatten variera kraftigt även för samma lokal beroende på de yttre omständigheterna, i detta
fall olika typer av simulerade väder.

Tabell 3. Koncentrationsintervaller för koppar, kadmium och zink i dagvatten från en parkering i Brisbane,
Australien

Land

och

huvudlokalen

Lokal

i

Halmstad,

Koppar (Cu) mg/L

parkeringen

vid

Ica

Maxi

Högskolan.

Kadmium (Cd) mg/L Zink (zn) mg/L)

Australien Brisbane

<0,001-0,1

<0,001

<0,001-0,7

Sverige

<0,001-0,2

<0,001-0,002

0,01-0,5

Halmstad

Att koncentrationerna varierar beroende på de yttre omständigheterna har även mätningarna i
Halmstad visat utan tvekan. Sammanfattningsvis varierar alltså inte metallhalterna enbart
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mellan olika lokaler utan spridning i resultaten förekommer även för prover från samma lokal.
Detta är inget ovanligt och det beror på flertalet yttre faktorer.
Risk för kroniska effekter - Koppar
Vad det gäller de kroniska effekterna är det svårare att göra en bedömning huruvida det råder
en risk eller ej. Medelvärdet 0,063 mg Cu/L överstiger båda EC50-värdena för D.Magna
(Arbildua et. Al, 2012) men sedan tillkommer spädning, som antas vara stor, i recipienten.
EC50-effekterna påvisades dock efter 21 dagar, medan koppar i verkligheten tillförs året om vid
regnväder. Det rimliga att anta är att det råder en risk för kroniska effekter i miljön och att
kopparhaltigt dagvatten från parkeringar är en bidragande orsak till detta. Dock behövs det mer
data om rådande förhållanden i recipienten för att avgöra om och hur allvarlig risken är.
Risk för kroniska effekter – Kadmium
De uppmätta kadmiumkoncentrationerna var så låga att det ej bedöms förekomma risk för vare
sig akuta eller kroniska effekter i recipienten.
Risk för kroniska effekter - Zink
Precis som fallet med koppar är risken för kroniska miljöeffekter från zink svårare att bedöma.
Det är fastslagit att zinkkoncentrationer kan påvisa effekter hos flertalet olika organismer i olika
trofinivåer. Värdet 0,256 mg Zn/L faller inom ramarna för EC10 och EC50 för samtliga
testorganismer (Janssen, Lofts och Schamphelaere, 2005), men dagvattnet hinner spädas med
annat dagvatten och sedan späds det ytterligare i recipienten Laholmsbukten, Kattegatt.
Återigen så är det dock en stadig ström av zinktillförsel i samband med regnväder och det är
rimligt att anta att det finns risk för kroniska effekter i miljön kopplat till zink och att dagvatten
från parkeringar är en bidragande orsak. Som nämnts tidigare krävs det dock mycket mer
omfattande data för att avgöra huruvida risken är liten eller stor för djur- och växtlivet i
Laholmsbukten.

Resultatens trovärdighet
Resultaten som arbetats fram i detta projekt framstår som trovärdiga. Jämförelser med liknande
studier och mätningar visar att mätningarnas medelvärden inte är avvikande från eller faller
utanför vad som antas vara rimliga värden. Det står också klart att dagvattenproverna i studien
innehåller metaller som anses kunna ha miljöfarliga effekter i recipienten. Att kadmium inte
återfanns i betydande mängder är inte förvånande med tanke på förbudet 1982 och en avvikelse
från detta, en tydlig förekomst exempelvis, hade varit oroande. Mängden vetenskapliga
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rapporter och artiklar som påvisar liknande resultat stärker också resultatens trovärdighet. I
stycket Felsäkerhet och mätosäkerheter tas själva mätmetodens trovärdighet upp.
Resultatet tolkas som att det högst troligt finns samband mellan mängden nederbörd och
metallkoncentrationer i dagvattnet, samband mellan den tidsrymd som förflutit mellan
nederbördstillfällena och metallkoncentrationer i dagvattnet och samband mellan mängden
nederbörd från föregående nederbörd och metallkoncentrationer i dagvattnet. Min tolkning är
dock att det är en mycket svår uppgift att fastställa dessa samband exakt eftersom det finns så
många fler faktorer som bidrar till att komplicera ekvationerna. Regnets ursprungliga innehåll,
parkeringens lutning och närliggande mänskliga aktiviteter är några av faktorerna som skulle
behöva tas hänsyn till för att komma närmare klara matematiska samband. För klarare bevis av
samband skulle det även behövas mätserier som sträcker över längre tidsspann och som
innehåller fler provtagningar. Återigen styrker dock mängden av liknande studier dessa resultat.
Se även stycket Felkällor och mätosäkerheter.
När det gäller den sammanlagda metallbelastningen kan det tyckas vara mindre relevant att
redovisa den typen av data men precis som det beskrivs i rapporten finns det så kallade cocktaileffekter man måste ta hänsyn till när man talar om ekotoxikologi. I och med att det endast visas
de tre uppmätta metaller i diagram 4 så får inte diagrammet riktigt den visuella effekten som
eftersträvas, även om syftet framgår. Denna effekt förstärks ju fler ämnen man lägger till i
analysen och är ett bra verktyg när det gäller att visualisera den sammanlagda belastningen från
flertalet mindre koncentrationer.
Jämförelsen mellan de två olika lokalerna är rimlig logisk sett med avseende på att det i den
teoretiska ekvationen elimineras en stor bidragande faktor till metaller i dagvatten, trafiken,
från den ena lokalen. Dock går det inte att statistiskt bevisa något samband för just dessa två
lokaler utan att göra fler mätningar. De värden som redovisas i diagram 5 i resultatdelen visar
att metallhalterna var, som väntat, högre i dagvattnet från parkeringen utanför Ica Maxi
Högskolan än i dagvattnet från studentbostadsområdet Nyhem, men det går inte att påvisa några
trender eller liknande med endast en mätning. Dessa mätningar kan alltså inte användas till att
bevisa något mönster eller liknande, utan är mer en fingervisning om vad man kan vänta sig i
teorin om man skulle fortsätta göra mätningar och jämförelser mellan de två lokalerna.
Resultaten är sammanfattningsvis alltså trovärdiga i teorin, då både labbanalyserna och
litteraturstudierna stärker trovärdigheten, men det vore önskvärt med fler mätningar för att
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kunna stärka resultatet ännu mer rent statistiskt. Resultaten visar nu på trender, fler mätningar
hade gett mer tyngd åt resultaten.

Slutsats
Det förekommer metaller kopplade till trafikrelaterade miljöproblem i dagvattnet från
parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan. Koncentrationerna av koppar, kadmium och zink
varierade beroende på yttre faktorer som kopplas samman med olika nederbördsförhållanden,
vilket gör det svårt att förutspå effekter i miljön. Det uppmättes dock aldrig halter av dessa tre
ämnen som kan antas ge en akut toxisk effekt för organismer i recipienten, oavsett när
mätningarna genomfördes. De halter som uppmättes visar på att dagvatten från parkeringar
innehåller metaller i den omfattning att risk förekommer för kroniska effekter på flora och fauna
i recipienten Laholmsbukten, men det krävs mycket mer data för att avgöra hur stor denna risk
är. För att förtydliga är det alltså den sammanlagda belastningen av dagvatten från parkeringar
i Halmstads kommun som anses innebära en risk, ej från enstaka parkeringar.
Det behövs fler mätningar och studier i ämnet dagvatten över lag, och då är parkeringar en
viktig del att ta i beaktande då dessa bevisligen är en del av problemet och så kallade hot spots
för metaller. Detta är en viktig del i att möta Sveriges miljömål och i att vårda en av våra
värdefullaste och mest essentiella resurser. Utan en hållbar vattenresurshantering och en
försiktighet när det gäller påverkan på akvatiska ekosystem kommer inte en hållbar utveckling
att vara möjlig.

Val av metoder
Metoderna som användes för detta projekt, SIS/TKs standarder SS 02 81 Vattenundersökningar
– Bestämning av metaller med atomabsorptionsspektrometri i flamma – Allmänna principer
och regler, och SS 02 81 52 Vattenundersökningar – Atomabsorptionsspektrometri i flamma –
Speciella anvisningar för aluminium, bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, nickel
och zink, valdes för att dem är väl kända och använda i Sverige och ger undersökningarna en
viss trovärdighet i sig.
Ett alternativ hade varit att använda sig av kemisk fällning, filtrering och vägning av de sökta
metallerna. Detta valdes bort till fördel för analyser med atomabsorptionsspektrometri, då den
sistnämnda metoden kräver mindre delmoment och ansågs vara smidigare att genomföra på

31

egen hand. Färre praktiska delmoment och beräkningar minskar risken för att den mänskliga
faktorn skall spela in och leda till missvisande resultat.
Det finns potential till förbättring angående de praktiska momenten under själva insamlingen
av prover. Ett alternativ hade varit att ta delprover under hela regnovädret för att ge ett mer
representativt resultat, men detta var inte en praktisk möjlighet med den utrustning och
tidsdisponering som fanns att tillgå. En jämn provtagning under hela perioden hade varit möjligt
med mer avancerad provtagningsapparatur, men det finns ytterligare praktiska förhinder i
samband med att man hade fått öppna upp och sätta apparaturen ner i brunnarna eftersom de
annars varit i vägen för bilisterna på parkeringen. Att manuellt ta prover med plastpipett direkt
i anslutning till gallerbrunnarna är praktiskt enkelt men de prover man tar visar endast halterna
vid de flöden som tas under den korta tid det tar att pipettera provmängden och inte för ett helt
regnoväder. Ett regnoväder kan variera i intensitet över tiden och teoretiskt sätt borde detta
kunna påverka metallkoncentrationerna i dagvattnet.
Då den litterära delen av detta arbete främst riktar sig till jämförelser och fokuserar på att hjälpa
till att förklara, stärka och tolka resultat har ingen särskild metod för litteratursammanställning
använts.

Felkällor och mätosäkerheter
Standardavvikelser
Det visas i bilaga 4, figur 1-4 att det förekommer små koncentrationsvariationer i mätningarna
av samma prover. Dessa koncentrationsvariationer är möjliga mätfel och kan bero på den
mänskliga faktorn, det vill säga hanteringen av prov och utrustning, eller på större partiklar i
proven som ej har sedimenterat ordentligt och på så vi kan störa ljusintensiteten under
förbränningen i flamman, och det kan bero på själva inställningarna av utrustningen. Dock är
det så att desto högre koncentrationer man mäter, desto större högre noggrannhet kan man mäta
med, och de undersökta ämnena som funnits i dagvattenproverna har påträffats vid låga
koncentrationer. Det är dock inga större koncentrationsvariationer och mätproceduren anses
vara tillförlitlig. Att medelvärdet för metallerna ligger i samma område som andra mätningar
som använts för jämförelser i studien visar i sin tur på en viss säkerhet då resultaten verkar vara
rimliga.
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Den mänskliga faktorn
När det förekommer praktiska moment så som laborationer uppkommer alltid risken för att den
som genomför det praktiska arbetet begår misstag och fel som kan påverka resultatet. Då alla
laborationer genomförts på egen hand utan övervakning av mer erfarna individer så finns det
en risk för eventuella misstag som kan ha påverkat mätresultaten. Dock är laborationsmomenten
relativt enkla att utföra och det har inte skett några större avvikelser under dessa delar av arbetet.
Eventuella felkällor i andra undersökningar
Den större delen av den vetenskapliga litteraturen har hämtats från rapporter som är publicerade
och referentgranskade. Trots detta förekommer det osäkerheter kring vissa rapporter.
I tabell 7 kan vi se mätningar från Clemson University där man har uppmätt väldigt höga halter
zink i dagvattnet; 0,908 mg Zn/L. Detta medelvärde är mycket högre än övriga värden och
väcker en misstanke om eventuella mätfel. Detta värde ligger även utanför det
koncentrationsintervall man uppnådde med konstgjorda regnoväder på en parkering i Brisbane,
Australien,

där

man

avsiktligt

manipulerade

väderfaktorer

för

att

visa

på

koncentrationsvariationer (Herngren, Goonetilleke och Ayoko, 2005) där man fick en
koncentrationstopp på cirka 0,7 mg Zn/L. Medelvärdet 0,908 mg/L är mer en det dubbla av det
högsta enskilda värde, 0,5417 mg Zn/L, som uppmättes på parkeringen utanför Ica Maxi
Högskolan vilket också gör att just detta värde känns värt att ta i beaktande när det gäller
litterära osäkerheter.
En annan rapport som väcker misstankar angående mätvärden är (Li et al. 2012) från Kina där
både kopparhalterna och zinkhalterna är avvikande låga jämfört med övriga studier som tas upp
i denna rapport, se tabell 8. Att dessa mätresultat är så låga är förvånande och gör att studien
verkar vara mindre pålitlig som källa. Det är dock svårt att avgöra då det återigen är bevisat att
det är många faktorer som spelar in när det kommer till metallkoncentrationer i dagvatten, men
dessa låga värden bör uppmärksammas.
En mer övergripande aspekt när det kommer till eventuella litterära felkällor handlar inte så
mycket om själva rapporternas utförande eller resultat utan mer om vart dem är utförda
någonstans, det vill säga geografiska faktorer. Alla rapporter som använts i arbetet är utförda
på sydligare breddgrader jämfört med lokalerna i detta arbete, vilket i teorin borde kunna göra
skillnad i mätresultaten då väder är en stor påverkande faktor för ämnen i dagvatten. Det hade
varit till fördel för detta arbete om fler nordligare rapporter utförda i liknande klimat hade
funnits med bland de jämförande studierna.
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Gällande stycket ” Uppmätta metallhalter i relation till miljöeffekter” i rapportens resultatdel
uppkommer det en fråga huruvida de vetenskapliga rapporterna i denna sektion kan användas
för att avgöra om metallhalterna i dagvattnet som förs ut i Laholmsbukten är en fara för
organismerna däri eller inte. Alla studier det refereras till det ovan nämnda stycket har behandlat
sötvatten och sötvattenlevande organismer medan recipienten i detta fall är havsvatten. Det är
ett problem inom ekotoxikologin att det finns relativt lite data rörande havslevande organismer.
En studie som tar upp detta problem och undersöker skillnader mellan sötvattenlevande och
havslevande organismer visar att det förekommer en del skillnader i känslighet för olika ämnen
(Crane et al., 2002). Enligt denna studie är sötvattenlevande organismer känsligare för bland
annat ammoniak och metaller, däribland koppar, kadmium och zink. Det är således till
havslevande

organismers

fördel

att

använda

sig

av

data

från

de

känsligare

sötvattenorganismerna när det kommer till metaller. Att jämföra denna rapports mätresultat med
sötvattenlevande organismers känslighet ger därmed ett intryck av försiktighet, vilket är att
föredra när man gör riskbedömningar av miljöeffekter. Sammanfattningsvis antas alltså att
dessa studier går att använda för att bedöma eventuella miljöeffekter i Laholmsbukten, även om
data från havslevande organismer hade varit att föredra i första hand.

Etiska aspekter
Det har ej genomförts intervjuer eller enkäter där hänsyn måste tas till medverkande individer
och det har ej förekommit några laborationsförsök där levande organismer varit involverade.
Resultaten antas ej heller kunna drabba någon verklig eller juridisk person så att dennes
anseende sätts på spel.

Förslag på fortsatta studier eller forskning
Det finns ett flertal olika inriktningar på fortsatta studier inom området, baserat på denna
rapport. Studien skulle kunna breddas till att involvera fler mätparametrar så som andra
metaller, PAHs, pesticider etcetera, se tabell 1. Detta skulle ge en mer omfattande bild av
miljöbelastningen från parkeringsdagvatten.
Ett annat förslag är att analysera dagvatten från olika typer av lokaler för att kunna göra
jämförelser mellan dessa. Det skulle vara värdefull information i arbetet med att identifiera så
kallade hot spots för metallutsläpp via dagvatten och den insamlad data skulle kunna hjälpa
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aktuell kommun att prioritera det dagvatten med sämst kvalité. Detta är till fördel för att kunna
effektivisera miljöarbetet och fördela resurser på ett intelligent sätt.
Något som hade kunnat ge en studie av den här typen mer djup hade varit att använda sig av
toxikologiska tester på levande organismer, förslagsvis Dahpnia Magna, för att mer direkt
kunna avgöra huruvida dagvattnet var skadligt för vattenlevande organismer eller ej.
En ständigt återkommande punkt som skulle ge arbetet mer djup är att förlänga mätseriernas
tidsram samt att genomföra ett större antal mätningar för att få ett mer representativt resultat.
Här skulle författaren eller författarna även kunna beräkna mängd sökt ämne, i enheten kg/dygn
exempelvis, upptill koncentrationsberäkningar. Denna enhet skulle göra det lättare för läsaren
att visualisera den faktiska belastningen på Laholmsbukten.

Relevanta miljömål
Dagvatten berör direkt eller indirekt åtta av Sveriges sexton miljömål; Bara naturlig försurning,
Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalité,
Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt-och djurliv.
Det dagvatten och de ämnen detta projekt handlar om berör främst Giftfri miljö, Hav i balans
samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt-och djurliv. I dagsläget kommer inget av dessa
mål att nås. Arbete med och forskning kring dagvatten och dess effekter på miljön är vitalt för
att dessa mål skall kunna uppfyllas.

Hållbar utveckling
En bra strategi för hantering och övervakning av dagvatten är ett nödvändigt steg att ta i
riktningen mot en hållbar utveckling. Dagvatten är ett potentiellt hot mot idén om ett hållbart
samhälle av flera anledningar. Dels finns problemet med de akuta toxiska effekterna ett
dagvatten kan ha på en känslig recipient om förhållandena är gynnsamma för den typen av
effekt. Denna fara är dock främst förknippad med punktutsläpp i samband med olyckor,
tekniska fel och andra ovanliga betingelser. En mer relevant faroaspekt är de kroniska
effekterna från metaller som ständigt transporteras ut i recipienter världen över, även här i
Sverige.
Den kroniska exponeringen av metaller som recipienters växter och djur utsätts för har visat sig
vara negativ på många håll, i denna rapport nämns exempelvis hur koppar kan hämma fiskars
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tillväxt och hur kadmium kan påverka växters rotfunktioner. I ett hållbart samhälle är det
oerhört viktigt att ta väl hand även om de lägre trofinivåerna, vars fundament hela ekosystem
vilar på. En kollaps i bestånden av de lägre organismerna skulle ge upphov till kedjereaktioner
i flertalet näringskedjor och till slut oanade konsekvenser även för oss människor.
En annan aspekt angående dagvatten och hållbar utveckling är att de metaller som transporteras
via detta medium i teorin är en outnyttjad resurs. Metallerna som förs ut i miljön via detta vatten
är till större delen ämnen som det har lagts energi på att bryta, framställa och forma för diverse
syften. Det vore till en stor fördel ur ett hållbarhetsperspektiv om det på ett energieffektivt sätt
kunde ske en form av fällning och återvinnig av dessa material. Dels skulle mängden som förs
ut till näringsväven minska och dels skulle man kunna använda sig av metallerna i diverse
tillverkningsprocesser och applikationer. Det som verkligen skulle kunna tala för idéer och
lösningar av den här typen är om det upptäcktes att det fanns en ekonomisk vinning att hämta i
extraktionen av metaller ur dagvatten. Även om både koppar och zink finns i stor abundans i
jordskorpan är de ändock värdefulla metaller som används i omfattande skalor i dagens
samhälle. Särskilt koppar har under senare år blivit mer eftertraktat, något som de ökade
kopparstölderna vittnar om.
Sammanfattningsvis är alltså metaller i dagvatten ett hot mot ett hållbart samhälle så länge vi
inte lär oss att ta hand om föroreningarna och istället återanvända metallerna. En framtida
potentiell resurs innebär i dagsläget en risk för vattenlevande organismer, vars existens hela
ekosystem vilar på.
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Bilagor
Här följer bilagor tillhörande projektet.
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Bilaga 1 – Fanborgen 1 och Nyhems studentbostadsområde

Bild över de två provtagningsområdena, parkering utanför Ica Maxi Högskolan (grön), och studentbostadsområde
Nyhem (rött).
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Bilaga 2 – Fanborgen 1, Huvudlokal
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Bilaga 3 – Mätresultat

Datum
18/2-2015
18/2-2015
18/2-2015
18/2-2015
06/3-2015
06/3-2015
06/3-2015
06/3-2015
10/3-2015
10/3-2015
10/3-2015
10/3-2015
20/3-2015
20/3-2015
20/3-2015
20/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015
31/3-2015

Tid
ca 13.30
ca 13.30
ca 13.30
ca 13.30
ca 08.15
ca 08.15
ca 08.15
ca 08.15
ca 08.30
ca 08.30
ca 08.30
ca 08.30
ca 14.00
ca 14.00
ca 14.00
ca 14.00
ca 10.00
ca 10.00
ca 10.00
ca 10.00
ca 10.30
ca 10.30
ca 10.30
ca 10.30

Lokal/provbrunn Koppar (Cu) mg/L Kadmium (Cd) Mg/L Zink (Zn) Mg/L Nederbörd
Maxi, brunn
0,05
0,001
0,3448
3,7 mm
Maxi, brunn
0,095
0,002
0,2149
3,7 mm
Maxi, brunn
0,069
Under mätvärde
0,225
3,7 mm
Maxi, brunn
0,072
0,001
0,3785
3,7 mm
Maxi, brunn
0,002
Under mätvärde
0,061
0,5 mm
Maxi, brunn
0,008
Under mätvärde
0,0855
0,5 mm
Maxi, brunn
0,025
Under mätvärde
0,2132
0,5 mm
Maxi, brunn
0,018
Under mätvärde
0,0872
0,5 mm
Maxi, brunn
Under mätvärde
Under mätvärde
0,2641
0,1 mm
Maxi, brunn
Under mätvärde
Under mätvärde
0,0796
0,1 mm
Maxi, brunn
Under mätvärde
Under mätvärde
0,0111
0,1 mm
Maxi, brunn
0,003
Under mätvärde
0,0681
0,1 mm
Maxi, brunn
0,13
Under mätvärde
0,1443
4,4 mm
Maxi, brunn
0,163
Under mätvärde
0,3683
4,4 mm
Maxi, brunn
0,205
Under mätvärde
0,5417
4,4 mm
Maxi, brunn
0,203
Under mätvärde
0,5189
4,4 mm
Nyhem, brunn
0,003
Under mätvärde
0,3128
2,1 mm
Nyhem, brunn Under mätvärde
Under mätvärde
0,4708
2,1 mm
Nyhem, brunn
0,001
Under mätvärde
0,246
2,1 mm
Nyhem, brunn
0,002
Under mätvärde
0,1678
2,1 mm
Maxi, brunn
0,078
Under mätvärde
0,5236
2,1 mm
Maxi, brunn
0,052
Under mätvärde
0,3124
2,1 mm
Maxi, brunn
0,036
Under mätvärde
0,3221
2,1 mm
Maxi, brunn
0,05
Under mätvärde
0,3574
2,1 mm

Föregående nederbörd Medeltemp. luft Medelhast. Vind
13/2-2015 / 0,2 mm
3,53°
7 m/s
13/2-2015 / 0,2 mm
3,53°
7 m/s
13/2-2015 / 0,2 mm
3,53°
7 m/s
13/2-2015 / 0,2 mm
3,53°
7 m/s
05/3-2012 / 0,3 mm
4,59°
6 m/s
05/3-2012 / 0,3 mm
4,59°
6 m/s
05/3-2012 / 0,3 mm
4,59°
6 m/s
05/3-2012 / 0,3 mm
4,59°
6 m/s
09/3-2015 / 1,3 mm
5,75°
7 m/s
09/3-2015 / 1,3 mm
5,75°
7 m/s
09/3-2015 / 1,3 mm
5,75°
7 m/s
09/3-2015 / 1,3 mm
5,75°
7 m/s
15/3-2015 / 0,1 mm
3,83°
4 m/s
15/3-2015 / 0,1 mm
3,83°
4 m/s
15/3-2015 / 0,1 mm
3,83°
4 m/s
15/3-2015 / 0,1 mm
3,83°
4 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
30/1-2015 / 0,4 mm
3,73°
6 m/s
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Bilaga 4 – Standardavvikelser

Bilagan visualiserar standardavvikelser från analyserna med atomabsorptionspektrofotometern.
Här visas standardavvikelserna från mätningarna av koppar och zink som gjordes den 18/2 och
den 20/3. Detta anses tillräckligt för att påvisa mätmetodens säkerhet. Att presentera
standardavvikelser för samtliga mätningar skulle bli allt för omfattande. De låga halterna
kadmium gjorde att standardavvikelser ansågs opraktiska för ämnet. Alla mätningar har

Standardavvikelse prov 1
18/2

Standardavvikelse prov 2
18/2

0,1

0,15
0,1
0,05
0

mg Cu/L

mg Cu/L

genomförts med samma utrustning och med samma praktiska moment.

0,05
0
1

2

1

3

Standardavvikelse prov 4
18/2
mg Cu/L

mg Cu/L

Standardavvikelse prov 3
18/2
0,05
0
1

2

3

Analys av koppar, 3 mätningar av
samma prov

Analyser av koppar, 3 mätningar av
samma prov

0,1

2

3

0,1
0,05
0
1

Analyser av koppar, 3 mätningar av
samma prov

2

3

Analyser av koppar, 3 mätningar av
samma prov

Figur 1. Standardavvikelser för kopparanalyser den 18/2. Tre mätningar genomfördes med samma procedur på
varje prov och sedan togs ett medelvärde på de tre värdena, se tabell 2. Dessa staplar representerar de enskilda
mätningarna som medelvärdet beräknades ifrån och även standardavvikelsen är representerad. Prov 1-4 är tagna
vid fyra olika brunnar.
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0,14

Standardavvikelse prov 2
20/3
mg Cu/L

mg Cu/L

Standardavvikelse prov 1
20/3
0,13
0,12
1

2

0,16
0,14

3

1

Analyser av koppar, 3 mätningar av
samma prov

2

3

Analyser av koppar, 3 mätningar av
samma prov

Standardavvikelse prov 3
20/3

Standardavvikelse prov 4
20/3
0,22

mg Cu/L

0,22

mg Cu/L

0,18

0,21
0,2
0,19

0,2
0,18
0,16

1

2

3

1

2

3

Analyser av koppar, 3 mätningar av
samma prov

Analyser av koppar, 3 mätningar av
samma prov

Figur 2. Standardavvikelser för kopparanalyser den 20/3. Tre mätningar genomfördes med samma procedur på
varje prov och sedan togs ett medelvärde på de tre värdena, se tabell 2. Dessa staplar representerar de enskilda
mätningarna som medelvärdet beräknades ifrån och även standardavvikelsen är representerad. Prov 1-4 är tagna
vid fyra olika brunnar.
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Standardavvikelse prov 2
18/2

0,35

0,22

mg Zn/L

mg Zn/L

Standardavvikelse prov 1
18/2
0,345
0,34
0,335
1

2

0,215
0,21
0,205

3

1

Analyser av zink, 3 mätningar av
samma prov

3

Standardavvikelse prov 4
18/2

Standardavvikelse prov 3
18/2
0,23

mg Zn/L

mg Zn/L

2

Analyser av zink, 3 mätningar av
samma prov

0,225
0,22

0,4
0,38
0,36
0,34

0,215
1

2

1

3

2

3

Analyser av zink, 3 mätningar av
samma prov

Analyser av zink, 3 mätningar av
samma prov

Figur 3. Standardavvikelser för zinkanalyser den 18/2. Tre mätningar genomfördes med samma procedur på varje
prov och sedan togs ett medelvärde på de tre värdena, se tabell 2. Dessa staplar representerar de enskilda
mätningarna som medelvärdet beräknades ifrån och även standardavvikelsen är representerad. Prov 1-4 är tagna
vid fyra olika brunnar.
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Standardavvikelse prov 2
20/3
mg Zn/L

mg Zn/L

Standardavvikelse prov 1
20/3
0,1
0
1

2

0,4
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0,3
1

3

Standardavvikelse prov 4
20/3
Mg Zn/L

mg Zn/L

Standardavvikelse prov 3
20/3
0,55
0,5
1

2

3

Analyser av zink, 3 mätningar av
samma prov

Analyser av zink, 3 mätningar av
samma prov

0,6

2

0,55
0,5
0,45

3

1
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3

Analyser av zink, 3 mätningar av
samma prov

Analyser av zink, 3 mätningar av
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Figur 4. Standardavvikelser för zinkanalyser den 20/3. Tre mätningar genomfördes med samma procedur på varje
prov och sedan togs ett medelvärde på de tre värdena, se tabell 2. Dessa staplar representerar de enskilda
mätningarna som medelvärdet beräknades ifrån och även standardavvikelsen är representerad. Prov 1-4 är tagna
vid fyra olika brunnar.
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