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SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete 

mellan IVL, SCB, SLU och SMHI. Samarbetet inom SMED inleddes 2001 med 

syftet att långsiktigt samla och utveckla den svenska kompetensen inom emissions-

statistik kopplat till åtgärdsarbete inom olika områden, bland annat som ett svar på 

Naturvårdsverkets behov av expertstöd för Sveriges internationella rapportering 

avseende utsläpp till luft och vatten, avfall samt farliga ämnen. Målsättningen med 

SMED-samarbetet är främst att utveckla och driva nationella emissionsdatabaser, 

och att tillhandahålla olika tjänster relaterade till dessa för nationella, regionala och 

lokala myndigheter, luft- och vattenvårdsförbund, näringsliv m fl. Mer information 

finns på SMEDs hemsida www.smed.se.
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Förord 
Projektet Förbättring av dagvattenberäkningar syftar till att förbättra noggrannhe-
ten av belastningsberäkningarna för näringsämnen som härrör från dagvatten, samt 
att insamla ny information om dagvatten från de största kommunerna i Sverige. 
Projektet utförs inom SMED på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Den förbättrade dagvattenberäkningsmetodiken kommer i framtiden att kunna 
användas inom nationell och regional rapportering för uppföljning av miljömålet 
Ingen övergödning. Beräkningsmetodiken är även relevant för internationella rap-
porteringar för Östersjön inom Pollution Load Compilation (PLC) samt för Väst-
kusten och Oslo-Paris konventionen (OSPAR). 
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Sammanfattning 
Projektet har genomförts i syfte att förbättra metodiken för beräkning av kväve- 
och fosforbelastning från tätorter och vägar. Projektet inleddes med en enkätstudie 
där landets 22 största kommuner lämnade uppgifter angående hur stor del av dag-
vattnet som går till recipient, reningsverk, dagvattendammar, våtmarker eller annan 
dagvattenrening. För övriga kommuner skattades dessa uppgifter utifrån svaren 
från de mindre kommunerna i enkäten.  

En litteraturstudie genomfördes därefter för att sammanställa kunskap angående 
reningsgraden av näringsämnen i dagvattendammar och våtmarker för framtagande 
av reningsschabloner.  

Geografiskt minsta enhet (HRU-Hydrologic Response Unit) för beräkning av be-
lastning från dagvatten i tätort bestämdes genom GIS-analys av kartskikten: Svens-
ka Marktäckedata (SMD), Översiktskartans tätortsavgränsning, SMEDs delavrin-
ningsområden och depositionskarta från Matchmodellen. Denna analys gav upphov 
till 142 803  HRUer. 

Beräkningar har även genomförts i syfte att uppskatta näringsbelastning från vägar 
utanför tätorter. För detta ändamål har Vägverkets nationella databas använts. 
Minsta geografiska beräkningsenhet var i detta fall en vägsträcka. En vägsträcka 
utgör enligt Vägverket en väglänk mellan två vägnoder och det finns i Sverige 
132 113 väglänkar utom tätort. För varje vägsträcka finns ÅDT (antal fordon per 
årsmedeldygn), vägbredd och längd angiven.  

De avrinningskoefficienter och läckageschabloner för kväve och fosforbelastning 
som använts har hämtats från dagvattenmodellen StormTac. 

Med hjälp av dessa ingångsdata och uppgifter om nederbörd per kommun har brut-
tobelastning för N-tot och P-tot beräknats.  

Därefter har belastning som går till reningsverk och de fraktioner som renas i dag-
vattenrening dragits bort och en utgående nettobelastning till recipient har erhållits.  

Resultaten visar att den totala kvävebelastningen från tätorter beräknats till 1 740 
ton per år, medan vägar utanför tätorter bidrar med 480 ton per år.  

Fosforbelastningen har beräknats till ca 200 ton per år från tätorter och 50 ton per 
år från vägar. 

Rening genom dammar, våtmarker och andra åtgärder inom tätort beräknas uppgå 
till ca 30 ton kväve och 5 ton fosfor per år. Rening i Vägverkets ca 400 dammar har 
inte kunnat uppskattas inom projektet. 

 
 
 
 
 

 4 



  

De nu framräknade belastningssiffrorna ligger något över de som redovisats i den 
nationella miljömålsuppföljningen (Ejhed et al., 2007). Där angavs kvävebelast-
ningen från tätort till 1 540 ton/år och fosforbelastningen till 240 ton/år. Även om 
detta projekt tagit hänsyn till dagvattenrening i tätort har belastningen ökat. Detta 
kan förklaras genom den förbättrade markanvändningsinformationen och uppdate-
rade statistiken från kommunerna. Övriga parametrar har endast ändrats marginellt 
sedan förra beräkningen. 
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Inledning 
Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som rinner av från tätorters och vägars 
ytor. Det har alltid funnits ett behov av att hantera dagvatten inom tätorter för att 
skydda bostäder mot fukt. Förr rann dagvatten längs gatorna mot närmaste recipi-
ent, men på 1800-talet började avloppsledningar att anläggas för transport av dag-
vatten. Dessa system var kombinerade, dvs. både spillvatten och dagvatten samla-
des upp i samma system. På 1950-talet utvecklades ett nytt system där spillvatten 
och dagvatten leddes i separata system, s.k. duplikatsystem (Falk, 2004).  

Markanvändning och mänsklig aktivitet påverkar dagvattnets sammansättning. 
Halterna av näringsämnen i dagvatten styrs framförallt av markanvändningen 
(Falk, 2004). Inom SMED togs 2004 en beräkningsmetodik fram för att skatta 
näringsämnesbelastningen av bland annat dagvatten (Ekstrand et al., 2003). Inför 
rapporteringen av Pollution Load Compilation (PLC) 2006 användes denna beräk-
ningsmetodik för nationella belastningsberäkningar av dagvatten (Ryegård et al., 
2006) och 2007 inom den nationella miljömålsuppföljningen av Ingen övergödning 
(Ejhed et al., 2007).  

Dagvatten identifierades inom PLC5 som en större källa till belastning av närings-
ämnen än vad som tidigare uppskattats inom TRK-projektet (Brandt & Ejhed, 
2002) (Ryegård et al., 2006). Beräkningarna baseras på ett antagande om att det 
dagvattenflöde som inte går till reningsverk leds direkt till recipient. De senaste 
åren har ett antal åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen vidtagits utöver att 
låta vattnet renas i reningsverk. Metoderna består av t.ex. barmarksrenhållning, 
strategisk snöhantering, infiltration samt byggande av perkolationsmagasin, diken, 
gröna tak, dammar och våtmarker (Falk, 2004). De tidigare utförda beräkningarna 
utgör därför en överskattning av näringsämnesbelastningen då de inte inbegriper 
dessa åtgärder. Inom projektet Förbättring av dagvattenberäkningar har informa-
tion om hanteringen av dagvatten i kommunerna insamlats och dessa kunskaper har 
implementeras i beräkningssystemet.  

En central del i beräkningsmetodiken rör markanvändningen inom tätorter (Ek-
strand et al., 2003). PLC5-beräkningarna 2006 är baserade på markanvändningssta-
tistik från SCB. Inom projektet Förbättring av dagvattenberäkningar har den geo-
grafiska upplösningen på markanvändningsdata förbättrats genom att Svenska 
Marktäckedata (SMD) från Lantmäteriet använts. Den geometriska upplösningen i 
SMD är 25x25 m. 

Vägtrafik är en föroreningskälla som påverkar dagvattenkvaliteten negativt (Lind-
gren & Svensson, 2004). Vägnätets påverkan på vatten styrs av ett antal faktorer 
som t. ex. trafikmängd, befintlig dikesutformning och dess effektivitet beträffande 
vattenreningen, men också av omgivande topografi och markförhållanden, dagvat-
tendammar samt recipientens närhet och känslighet. Den totala belastningen inom 
ett avrinningsområde från dagvatten blir summan av belastningen inom tätort och 
belastningen från vägdagvattnet. 
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Syfte 
Syftet med föreliggande projekt är att förfina underlaget och metoden för belast-
ningsberäkningarna av näringsämnena kväve och fosfor i dagvatten och att utföra 
en förbättrad beräkning av belastningen av näringsämnen i dagvatten från samtliga 
städer i Sverige, samt från vägdagvatten från det statliga vägnätet utanför tätort. 
Förbättringarna kan huvudsakligen delas in i sex delar: 

 
• Enkätstudie angående dagvatten i de största kommunerna i Sverige för att 

förbättra kunskapsläget angående hur stor del av dagvattnet som går till 
dagvattendammar, våtmarker eller andra åtgärder. 

• Kunskapssammanställning av reningsgraden av näringsämnen i dagvatten-
dammar och våtmarker för framtagande av reningsschabloner.  

• Förbättrad informationen om markanvändning inom tätorter. 

• Metodutveckling och beräkning av vägdagvattnets belastning utanför tätor-
ter.  

• Förbättring av GIS-metod för fördelningen av belastning per delavrinnings-
område. 

• Uppdaterade beräkningar av belastning av näringsämnen från dagvatten per 
delavrinningsområde, utifrån de förbättringar av underlag och beräknings-
metoder som gjorts. 
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Bakgrund 
Dammar 
Dammar har sedan början av 1990-talet blivit ett vanligt sätt att ta hand om dagvat-
ten. Det finns för närvarande ca 1 000 dagvattendammar i Sverige anlagda för att 
rena vatten från tätorter, flygplatser, jordbruksmark m.m. (Falk, 2007). Därtill 
kommer ca 400 vägdagvattendammar utmed det allmänna vägnätet (Vägverket, 
2003). Beroende på om den önskvärda funktionen är att fördröja, magasinera 
och/eller rena dagvattnet, kan dammar och magasin utformas på olika sätt. Avskilj-
ning av föroreningar i dagvattnet sker genom flera olika avskiljningsprocesser, t.ex. 
sedimentation, denitrifikation, vegetationsupptag och filtrering genom befintlig 
växtlighet. Den enskilt viktigaste process som bidrar till att rena dagvatten är utan 
tvekan sedimentation av partikulära föroreningar (Vägverket, 2006). Hur väl sedi-
mentationen fungerar beror framförallt på vattnets uppehållstid i dammen, men 
även faktorer som dammens storlek och form, dammhydraulik, partiklarnas form 
och densitet samt dammens storlek i förhållande till avrinningsområdet spelar in. 

I stora drag skiljer man på torra och våta dammar. Torra dammar utformas så att de 
emellanåt torkar ut och därmed ges möjlighet att rensa dessa dammar från sedi-
ment. På grund av estetiska skäl är de dock inte att föredra i bostadsområden. Våta 
dammar har alltid en vattenspegel, vilket åstadkoms genom att de oftast byggs med 
ett tätt bottenskikt och genom att man ser till att det finns ett konstant basflöde. 
Förutom den estetiska aspekten, är fördelen med våta dammar att dessa medför en 
rikare flora och fauna (Miljösamverkan Västra Götaland, 2004), samt att de enligt 
de undersökningar som gjorts (Larm, 1994) också har en något bättre förmåga att 
reducera föroreningar än de torra dammarna. Man kan också kombinera torra och 
våta dammar och på så vis utnyttja fördelen med de bägge typerna. 

Våtmarker  
Våtmark är en samlingsbenämning på en mark som ständigt påverkas av grund- 
eller ytvatten och som utvecklat en flora och fauna som gynnas av den rika till-
gången på vatten. Våtmarker är egentligen en form av fördröjningsanläggning med 
växter, men det har visat sig att både naturliga och konstgjorda våtmarker ofta 
fungerar väl för rening av dagvatten (Larm, 1994). Ofta kombineras våtmarken 
med en eller flera dammar för att på så vis få ut bästa reningseffekt av anläggning-
en.  

Vägdagvatten 
Vägverket har ansvar för miljöpåverkan från det statliga vägnätet. Det innebär bl.a. 
att de ansvarar för att yt- och grundvatten skyddas mot förorenat dagvatten och 
utsläpp i samband med olyckor. Vid projektering av nya vägar och vid åtgärder 
utmed det befintliga vägnätet ska risker, sårbarhet och värden utredas för grund- 
och ytvatten (Vägverket, 2006). 
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Enligt Vägverkets rekommendationer ska åtgärder vidtas när årsdygnstrafiken 
(ÅDT) överstiger 10 000 fordon, vilket den gör på ca 1,5% av det statliga vägnätet. 
Vid ÅDT på mellan 10 000 – 15 000 fordon rekommenderas att vattnet inte leds 
bort genom ledning till recipient utan att det får infiltrera i välutformade gräsbe-
vuxna diken. Vid ÅDT därutöver bör åtgärder i form av rening och/eller flödesut-
jämning ske. Finns det speciella skyddsobjekt ska åtgärder vidtas oavsett ÅDT.  

Som ovan nämnts fanns det år 2003 ca 400 dagvattendammar utmed det allmänna 
vägnätet (Vägverket, 2003) och byggandet har fortsatt med oförminskad fart. Den 
vanligaste typen av konstruerade anläggningar är sedimenterings/fördröjnings-
dammar. Förutom dessa, som utgör ca 70% av anläggningarna, används också 
översilningsytor, våtmarker, infiltrationsanläggningar och avsättningsmagasin 
(Vägverket, 2006). Speciellt för utformningen av anläggningar som omhändertar 
vägdagvatten är att de, åtminstone vid höga ÅDT och vid skyddsvärda objekt, bör 
utformas så att utloppet från dem kan stängas för att på så vis hindra spridning vid 
spillolyckor. 

Reningseffektivitet 
För att få fram reningsschabloner till belastningsberäkningarna för fosfor och kvä-
ve genomfördes en litteraturstudie. Resultatet avseende retention i dammar framgår 
av Tabell 1 och avseende våtmarker av tabell 2. De stora skillnaderna i reningsgrad 
har ett flertal förklaringar, bl.a. dammarnas och våtmarkernas syfte och utformning, 
mätmetod och dagvattnets näringssammansättning före rening. 

Tabell 1 - Kväve- och fosforrening i dagvattendammar enligt litteraturstudie.  
Namn Kommun N-tot re-

ning (%) 
P-rening 

(%) 
Kommentar/Referens 

Lagunerna Växjö 20-35 80-85 
(PO4-P) 

Vikström et al. 2004 

Norra Länken Stockholm 2 61 
(Tot-P) 

Avsättningsmagasin. Stockholm Vatten AB 
2001 

L. Järnbrottet Göteborg 8 20  
(PO4-P) 

Pettersson 1996 

S. Järnbrottet Göteborg 7 40  
(PO4-P) 

Pettersson et al. 1999 

Krubban Örebro 33 74 
(PO4-P) 

Tre seriekopplade dammar. Pettersson et 
al. 1999 

Vallbydammen Västerås 67 78 
(Tot-P) 

Sedimentationsdamm. Färm 2003 

Ryska smällen Stockholm 15 65 
(Tot-P) 

Avsättningsmagasin. Vägdagvatten från 
bl.a. Johanneshovsbron. Aldheimer 2004 

Sorbus Stockholm 48 86 
(Tot-P) 

Utjämningsmagasin. Vägdagvatten från 
Essingeleden. Aldheimer 2006 

Gärdsås mosse Göteborg -3 - 11 -5 – 56 
(Tot-P) 

Tre seriekopplade dammar. Louhi 2005 
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Tabell 2 - Kväve- och fosforrening i våtmarker enligt litteraturstudie  
Namn Kommun N-tot 

rening 
(%) 

P-rening 
(%) 

Kommentar/Referens 

Bäckaslöv Växjö 30 70 
(Tot-P) 

Damm + våtmark. Tekniska förvalt-
ningen Växjö kommun 1998 

Vallås våtmar-
ker 

Halmstad 17 55 
(Tot-P) 

Svensson et al. 2002.  

114 våtmarker i 
södra Sverige 

 18 45 
(Tot-P) 

Svensson et al. 2004 

Kolardammen Tyresö  69-83 
(PO4-P) 

Damm + våtmark. Rydberg & Ham-
marström 2003 

Välenviken Göteborg -4 46 
(Tot-P) 

Tre seriekopplade dammar. Montei-
ro 2005 

 
Med utgångspunkt från de siffror som listas i tabellerna ovan har följande renings-
schabloner använts för belastningsberäkningar (Tabell 3). 
 
Tabell 3 Använda schabloner för kväve- och fosforrening 
Reningsmetod N-tot rening (%) P-tot rening (%) 

Damm 30 50 

Våtmark 18 45 

Övrig anläggning 30 50 

 
Kategorin ”Övrig anläggning” har antagits ha samma reningsgrad som damm. 
 

Läckageschabloner 
Markanvändning inom tätort 
Markanvändning inom tätort bestäms av de markanvändningsklasser som ingår i 
Svenska Marktäckedata (SMD). Använda läckageschabloner och avrinningskoeffi-
cienter framgår av Tabell 4. Eftersom markanvändningsklasserna i SMD skiljer sig 
från dem i StormTac (Larm, 2007) gjordes en översättning av SMD-klasserna. 
Detta redovisas i bilaga 4, som även visar den procentuella fördelningen mellan 
markanvändningsklasserna. 
 
Vägar 
StormTac anger läckageschabloner för vägar med en viss ÅDT i fyra klasser 
(Tabell 4) . För att till fullo kunna använda den detaljerade information om ÅDT 
som finns i vägverkets databas, är det dock önskvärt med mer detaljerade schablo-
ner. En linjär regressionsanalys gjordes därför, och linjens ekvation används för att 
ge varje vägsegment en så exakt schablon som möjligt.  
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Tabell 4 – Läckageschabloner och avrinningskoefficienter enligt StormTac, version 
2007-03 (http://www.stormtac.com)  
Markanvändning Avrinningskoefficient P-tot mg/l N-tot mg/l 

Urban   

Roads (5 000 ADT) 0.85 0.14 1.65 

Roads (10 000 ADT) 0.85 0.18 1.8 

Roads (30 000 ADT) 0.85 0.24 2.4 

Roads (100 000 ADT) 0.85 0.31 4.5 

Parkings 0.85 0.1 1.1 

Houses 0.25 0.2 1.4 

Row houses 0.32 0.25 1.45 

Apartments 0.45 0.3 1.6 

Leisure houses 0.2 0.2 3.3 

Colony areas 0.2 0.15 5 

Commercial 0.7 0.28 1.85 

Industry 0.5 0.3 1.8 

Park 0.18 0.12 1.2 

Atmospheric deposition - 0.032 2.4 

Rural      

Forests 0.05 0.035 0.75 

Farmland 0.11 0.15 4 

Pasture 0.075 0.2 2 

Wetland 0.2 0.05 0.9 

Other      

Golf courses 0.18 0.34 2.3 

Airports 0.85 0.12 0.7 

Railway area 0.5 0.053 0.965 

Cutting area 0.2 0.05 2 
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Metodik 
Enkätutformning 
En dagvattenenkät (bilaga 1) togs fram utifrån de frågor som behöver besvaras för 
att förbättringen av beräkningsmetodiken skulle kunna genomföras. Inledningsvis, 
under rubriken Allmänt om dagvatten, ställs några frågor som kan vara viktiga för 
bedömningen av osäkerheten för beräkningarna, samt ge information om kunskaps-
läget i kommunen rörande dagvatten. Under nästa rubrik, Dagvattenhantering, 
ställs de frågor som är av huvudsaklig vikt för utvecklingen av beräkningsmetodi-
ken. För att fånga upp eventuell relevant litteratur från kommunerna, finns även 
rubriken Referenser. I slutet av enkäten finns det möjlighet att skriva in övriga 
kommentarer.  

Enkäten har utformats i samråd med Gudrun Aldheimer på Stockholm Vatten AB 
och Håkan Staaf på Naturvårdsverket. 

Enkäten skickades till de 22 största kommunerna i Sverige, och en sammanfattning 
av svaren finns i bilaga 2 och bilaga 3. 

Beräkningar 
Tätorter 
Använd beräkningsmetodik framgår översiktligt av Figur 1. För nederbörd används 
areella värden som tagits fram baserat påTRK-beräkningarna, vilka baserar sig på 
medelvärden för åren 1985-1999. Varje tätort tilldelades samma nederbörd som det 
TRK-område som det är geografiskt placerat i.  

Markanvändingsdata kommer från Lantmäteriets marktäckedata (SMD), medan 
Översiktskartans tätorter används som tätortsavgränsning för alla tätorter med en 
befolkning på mer än 200 invånare. Avrinningskoefficienter och läckageschabloner 
per markanvändningsslag kommer från StormTac och framgår av Tabell 4 och 
bilaga 4. 

Enkätsvaren har legat till grund för uppgifter om procentuell andel av flödet som 
går till reningsverk, damm/våtmark eller annan rening och direkt till recipient.  

Reningsschabloner för dammar och våtmarker togs fram genom litteraturstudier 
och använda värden redovisas i Tabell 3.  

All använd data lagras i en personlig geodatabas (MS Accessdatabas som även 
lagrar spatiell information) och beräkningarna görs dels genom GIS-analyser i 
ArcMap, dels genom SQL-frågor i Access (se bilaga 5). Denna beräkningsmetodik 
skapar stor flexibilitet, då  t ex en ändrad läckageschablon automatiskt slår igenom 
i alla beräkningar. På detta sätt är det enkelt att göra scenarier eller känslighetsana-
lyser i systemet.  

Geografiskt minsta enhet (HRU-Hydrologic Response Unit) för beräkning av be-
lastning från dagvatten i tätort bestämdes genom GIS-analys av kartskikten: SMD, 
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Översiktskartans tätortsavgränsning, SMED:s delavrinningsområden och deposi-
tionskarta från Matchmodellen. Denna analys gav upphov till 142 803 HRUer. 

Bruttobelastning

Nederbörd

Reningsverk Nettobelastning 
på recipient

Övrig reningsanläggning

Våtmark

Dagvattendamm

Markanvändning
Avrinning

Belastningsschablon

Reningsschabloner

Bruttobelastning

Nederbörd

Reningsverk Nettobelastning 
på recipient

Övrig reningsanläggning

Våtmark

Dagvattendamm

Övrig reningsanläggning

Våtmark

Dagvattendamm

Markanvändning
Avrinning

Belastningsschablon
Markanvändning

Avrinning

Belastningsschablon

Reningsschabloner

 
 
Figur 1 - Beskrivning av beräkningsmetodiken för tätortsbelastning.  
 
Bruttobelastningen beräknas enligt följande: 

310 −⋅⋅= ∑ årb QfF  

 
Fb = Bruttobelastning, d.v.s. totalmängd uttransporterad föroreningsmängd (kg, om 
halten angivits i mg/l).  
f = Schablonhalt för respektive markanvändningsslag, mg/l. 
Qår = Avrunnen volym för respektive markanvändningsslag under ett året (m3). Q 
avser endast avrinning från ytor och inkluderar inte eventuellt basflöde som dräne-
ringsvatten och inläckage. 
 
Avrunnen volym beräknas enligt: 

310⋅⋅⋅= cPAQår  

A = Totalytan av ett speciellt markanvändningsslag i avrinningsområdet (m2). 
P = Total nederbördsmängd under året (mm). 
c = Avrinningskoefficienten för aktuell markanvändning 
 
Nettobelastning beräknas enligt: 

vbdbbn drFdrFFF vd ××+××+×= rr  
 
Fn = Nettobelastning 
Fb =  Bruttobelastning 
rr = Andelen dagvatten som går direkt till recipient (%)  
rd = Andelen dagvatten som går till damm (%)  
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rv = Andelen dagvatten som går till våtmark (%)  
dd = Reningsschablon damm (%) 
dv = Reningsschablon våtmark (%) 
Det antas att andelen dagvatten som går till recipient har samma fördelning för alla 
markanvändningstyper inom en tätort. Procentuell andel till recipient varierar dock 
mellan tätorterna, och uppgifterna angående detta hämtas från enkäterna. Även 
uppgifter angående i vilken utsträckning reningskoefficient ska användas hämtas 
från enkäten, där uppgifter om dammar och våtmarker finns. För kommuner som ej 
omfattas av enkäten har en skattning baserad på enkätsvaren gjorts.  

Det atmosfäriska nedfallet uppskattas till ca 85 % av dagvattnets kväveinnehåll. 
Eftersom depositionen varierar med det geografiska läget i landet görs en justering 
i beräkningen, vilket innebär att 85 % av kväveschablonen multipliceras med en 
depositionsfaktor (Ekstrand et al., 2003). Detta görs eftersom kväveschablonen i 
huvudsak gäller för den deposition som sker i Stockholmsområdet. Depositionsfak-
torn som används för justering enligt geografiskt läge är baserad på MATCH-
modellens NHx- och NOx-månadsvärden. Dessa värden gäller deposition på sjöar 
och har tagits fram som en torrdeposition och en våtdeposition i ett gridnät, som 
har omräknats till PLC5-områden. Depositionen är högst i sydvästliga Sverige och 
lägst i nordligaste Sverige. Kvävedepositionen är beräknad som medelvärden för 
de hydrologiska åren 2001-2004.  

Återstående 15 % av dagvattnets kväveinnehåll påverkas inte av det geografiska 
läget, och justeras därför ej. För fosfor är motsvarande anpassning av schablonerna 
varken möjlig eller nödvändig (Ekstrand et al., 2003). 

Vägnät utanför tätorter 
Vägverkets nationella vägdatabas (NVDB) med uppgifter om bl.a. årsdygnstrafik 
(ÅDT) används för att beräkna näringsbelastningen härrörande från vägnätet utan-
för tätorter. Eftersom databasen även innehåller vägarnas bredd kan varje väg-
sträckas yta uppskattas och näringsbelastningen beräknas därefter på samma sätt 
som för tätorter. Regional justering görs även för vägar, däremot ansätts samma 
nederbörd för hela landet för belastningsberäkningen från vägar. Ett sådant förfa-
rande anses rimligt, eftersom läckaget från hårdgjorda ytor kan antas vara neder-
bördsoberoende. Nederbördsdata från Stockholm används, eftersom schablonerna i 
StormTac framförallt gäller Stockholmsområdet.  

En detaljerad beskrivning av hur beräkningarna utförts genom GIS-analyser och 
databasbearbetningar finns i bilaga 5. 
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Resultat 
Resultaten av belastningsberäkningarna redovisas för hela landet  i Tabell 5 och i 
bilaga 6. 

Tabell 5 - Belastning från dagvatten.  
Tätorter Direkt till 

recipient 
Reningsverk Våtmark  Dagvatten-

damm 
Totalt 

Kväve (ton/år)           

Bruttobelastning 1 675 146  21  72  1 914  

Belastning på vatten 1 675  Ej uppskattad 17  51  1 743  

            

Fosfor (ton/år)           

Bruttobelastning 190  16  2  8  217  

Belasting på vatten 190    Ej uppskattad 1  4  195  

            

Vägnätet utanför tätort            

Kväve (ton/ år) 478        478  

Fosfor (ton/år) 54        54  

 
Rening genom dammar, våtmarker och andra åtgärder inom tätort beräknas uppgå 
till ca 30 ton kväve och 5 ton fosfor per år. Rening i Vägverkets ca 400 dammar har 
inte kunnat uppskattas inom projektet. 
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Diskussion 
Projektet kan konstatera att det fortfarande finns stora kunskapsluckor kring vilken 
närsaltsbelastning som dagvatten står för.  

Kunskapsläget och intresset för dagvattenfrågor varierar mycket mellan olika 
kommuner även om sårbarhetsutredningar rörande klimatförändringar väckt frågan 
till liv i vissa orter som t.ex. Malmö. Många kommuner anger att mycket låg andel 
av dagvattnet går till reningsverk, vilket troligen beror på bristande kunskap om 
inläckage på spillvattennätet. 

Det är svårt att utifrån det befintliga materialet dra några slutsatser angående regio-
nala skillnader vad gäller flöden till reningsverk respektive dagvattendamm och 
våtmark. Andelen dagvatten som går till reningsverk varierar från noll eller ett par 
procent (t..ex. Uppsala, Huddinge, Karlstad) till 46 % (Stockholm)  

När det gäller rening av dagvatten verkar det snarare vara intresset hos ansvariga 
på kommun och va-verk än regionala faktorer som avgör hur stor andel av dagvatt-
net från tätorter som renas via våtmark eller dagvattendamm.  

Litteraturstudien kring reningsschabloner för olika former av dagvattenrening visar 
på mycket stora variationer, vilket inte är konstigt med tanke på att dessa anlägg-
ningar har så olika förutsättningar och syften. Dessutom är mätning av reningsef-
fektivitet vid dagvattenrening komplicerad och kostnadskrävande.  

När det gäller Vägverkets dagvattendammar är de regionala skillnaderna tydliga: ca 
2/3 av alla dammar finns i Skåne, medan dagvattendammar saknas helt i region 
Norr. Projektet har dock inte i beräkningarna kunnat ta hänsyn till de ca 400 dag-
vattendammar som Vägverket driver, då det inte kunnat gå att få fram uppgifter om 
vilka dagvattenytor och mängder de hanterar.  

Kopplingen av avrinningskoefficienter och läckageschabloner mellan markanvänd-
ningsklasserna i SMD och StormTac är ett område som bör ses över och utvecklas 
då dessa klasser i vissa fall är svåra att jämföra.  

Den över Sverige varierande nederbörden och depositionens inverkan på läckage-
schablonerna skulle också behöva utvecklas, då nuvarande antaganden är grova 
och de nu använda schablonerna härrör främst från mätningar i Stockholmsområ-
det.  

De nu framräknade belastningssiffrorna ligger något över de som redovisats i den 
nationella miljömålsuppföljningen (Ejhed et al., 2007). Där angavs kvävebelast-
ningen från tätort till 1 540 ton/år och fosforbelastningen till 240 ton/år. Även om 
detta projekt tagit hänsyn till dagvattenrening i tätort har belastningen ökat. Detta 
kan förklaras genom den förbättrade markanvändningsinformationen och uppdate-
rade statistiken från kommunerna. Övriga parametrar har endast ändrats marginellt 
sedan förra beräkningen. 
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Bilaga 1 - Dagvattenenkät 
 

  
 
  
  
  
  
  
                

  Dagvatten 2007                 
                            
  Inledning                         

SMED är en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan 
IVL, SCB, SLU och SMHI. Samarbetet inom SMED inleddes 2001 med syftet att långsiktigt 
samla och utveckla den svenska kompetensen inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete 
inom olika områden, bland annat som ett svar på Naturvårdsverkets behov av expertstöd 
för Sveriges internationella rapportering avseende utsläpp till luft och vatten, 
avfall samt farliga ämnen. Som en del i ett utvecklingsprojekt av beräkningsmetodiken för dagvatten ut-
för IVL Svenska Miljöinstitutet AB inom SMED en inventering rörande dagvatten och dagvattenhantering-
en i svenska kommuner. Undersökningen kommer att presenteras i SMED:s rapportserie 
(www.smed.se).    

  Förutsättningar och avgränsningar                 

Tätort definieras i denna studie enligt Lantmäterieverkets Översiktskarta. Till tätorter räknas alla samhäl-
len med en befolkning som överstiger 200 invånare. Svaren i enkäten skall omfatta samtliga tätorter i 
kommunen. Vägdagvatten utanför tätort rör hela det statliga vägnätet.   
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En gråmarkerad ruta betyder att inget svar skall fyllas i. De frågor som innebär uppskattningar av dag-
vattenhanteringen har även en kolumn för att skriva in osäkerheten i skattningen.   

  Enkätundersökning               
                            
  Information om svarspersonen   

  Namn     

  Telefonnummer     
  E-postadress     
  Kommunnamn     
  Kommunkod     

                            
  Allmänt om dagvatten    

    
Andel 
(%) 

Volym 
(m3) Ja/nej Kommentar   

  

Hur stor andel av den totala 
längden av ledningsnätet består 
av kombinerade system?           

  

Hur stor andel av den totala 
längden av ledningsnätet består 
av duplikatsystem?           

  

Förekommer bräddningar och i 
så fall hur stor volym uppskattar 
ni bräddar årligen?           

  
Har kommunen tagit fram en  
dagvattenstrategi?             
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Har kommunen vidtagit åtgärder 
för att minska eller rena dagvat-
ten inom tätorter (ge exempel)?           

  

Känner ni till åtgärder för att 
minska eller rena dagvatten 
utanför tätorter (vägdagvatten)?           

  

Har ni genomfört några under-
sökningar av reningseffektivite-
ten av åtgärderna? Resultat?           

  

Planerar kommunen några åt-
gärder inom den närmaste tre-
årsperioden? Vilka?           

  Dagvattenhantering   

  Recipient Reningsverk  Damm* Våtmark** 
Övriga åtgär-

der***   

    
Uppsk.  
   (%) 

Osäker-
het     
(%) 

Uppsk. 
(%) 

Osäker-
het     
(%) 

Uppsk. 
(%) 

Osäker-
het     
(%) 

Uppsk. 
(%) 

Osäker-
het     
(%) 

Uppsk. 
(%) 

Osäker-
het     
(%)   

  

Hur stor andel av dag-
vattnet inom tätort går 
till:                       

  

Hur stor andel av dag-
vattnet utanför tätort 
(vägdagvatten) går 
till:                       
*Här menas alla typer av dammar, magasin och bassänger som har till syfte att rena dagvatten, tex avstättningsmagasin och skärmbassäng-
er.   

  **System där även dammar kan ingå som ett för- och eftersteg till våtmarken.             
  ***Beskriv gärna övriga åtgärder i Övriga kommentarer.                 
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  Referenser   
    Namn på rapport/länk Kommentar   

  

Undersökningar/rapporter 
som gjorts inom kommu-
nen rörande dagvatten-
dammar och våtmarker.       

                            

                            
                            
  Övriga kommentarer   
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Bilaga 2 - Enkätsvar - Allmänt om dag-
vatten  
     

  

Hur stor andel av den 
totala längden av led-
ningsnätet består av 
kombinerade system? 
(%) 

Hur stor andel av den totala 
längden av ledningsnätet 
består av duplikatsystem? 
(%) 

Förekommer bräddningar och i 
så fall hur stor volym uppskattar 
ni bräddas årligen? (m³) 

Har kommunen tagit fram en 
dagvattenstrategi? 

Stockholm 
49 Sthlm & Huddinge 
hopsl. 51 Sthlm & Huddinge hopsl. 411 670 Ja 

Göteborg 30 62 (resterande separatsyst.) 
246 000. Volymen avser spillvatten. 
Totalt bräddas 5,4 Mm³ Ja 

Malmö 22 56 936 000 Ja 

Uppsala 0 100 
Nej, endast nödbräddning från 
pumpstationer Nej 

Linköping 0 100 
1 925 avser ledningsnät och pump-
stationer Ja 

Västerås 2 98 
Totalt 62 148, ARV 46 712, led-
ningsnät 15 436 Ja 

Örebro 0 100 Nej, inga orsakade av dagvatten Ja 
Norrköping 5 75 17 000, modellerat 1999 Ja 

Helsingborg 11 89 
57 000, totalt från avloppsledningar 
i kommunen Ja 

Jönköping 30 70 55 000 På gång 

Umeå 0 100 100 000, från ARV och ledningsnät 

En dagvattengrupp är tillsatt 
med syfte att ta fram en dagvat-
tenstrategi  

Lund 17 83 
Nej, möjlighet finns men ytterst 
ovanligt 

Policy framtagen men ej fast-
ställd 

Borås 5 60 89 966, ARV och ledningsnät 2005 Ja 
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Sundsvall 64 
36 duplikat eller saknar dagvat-
tensystem 

50 000 - 700 000 beroende på 
nederbörd 

Nej, förstudie håller på att upp-
handlas 

  

Hur stor andel av den 
totala längden av led-
ningsnätet består av 
kombinerade system? 
(%) 

Hur stor andel av den totala 
längden av ledningsnätet 
består av duplikatsystem? 
(%) 

Förekommer bräddningar och i 
så fall hur stor volym uppskattar 
ni bräddas årligen? (m³) 

Har kommunen tagit fram en 
dagvattenstrategi? 

Gävle 0 100 
Från ledningsnät 21 430 Från re-
ningsverk 359 688 

Nej, men kommunen har tagit 
fram en dagvattenpolicy 

Eskilstuna 9 82 

Ja, bräddningar sker från delar av 
det kombinerade nätet. 0-2% av 
totalflödet Nej, men är på gång 

Huddinge Se Sthlm Se Sthlm 100, ca 15 h/år Ja 

Halmstad 
6  (komb 71 km, sep 576 
km, dagv 460 km) 85 

30 000 - 150 000 beroende på 
nederbörd 

Nej, beräknas bli gjord under 
2007 

Karlstad 0 100 
ARV 45 852 (0,4%),   ledningsnät 
107 311 (0,9%) Avser år 2006 Nej 

Nacka 0 100 
400, avser spillvatten från avlopps-
pumpstationer Arbete pågår, klart 2007 

Södertälje 2 avser allmänt VA-system 98 avser allmänt VA-system 
Bedöms vara betydligt under 1% av 
spillvattenflödet 

Fastställd 2001. Tillämpas i 
begränsad omfattning 

Växjö 5 95 Nej, inte från dagvattensystem Nej 
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Har kommunen vidtagit 
åtgärder för att minska 
eller rena dagvatten 
inom tätorter (ge exem-
pel)? 

Känner ni till åtgärder för att 
minska eller rena dagvatten 
utanför tätorter (vägdagvat-
ten)? 

Har ni genomfört några under-
sökningar av renings-
effektiviteten av åtgärderna? 
Resultat? 

Planerar kommunen några 
åtgärder inom den närmaste 
treårsperioden? Vilka? 

Stockholm 

Ja. Dagvattentaxan premi-
erar LOD. Byggt dammar, 
våtmarker, diken m.m. Ja Ja 

Ja. Bl.a. bräddåtgärder, våt-
mark, damm, skärmbassäng 

Göteborg 

Vid nybyggen måste dag-
vattnet fördröjas. Krav på 
rening i vissa fall. Byggt 
dagvattendammar Ja Ja 

Ny dagvattendamm. Öka kraven 
vid nya detaljplaner 

Malmö Ja  

Ja. Icke verksamma duplikat 
görs verksamma. LOD-
tänkande vid exploatering Nej 

Fördröjning och rening av dag-
vatten, begränsat mängden 
dagvatten till ARV 

Uppsala 
Ett par utjämningsdammar 
har byggts Ja Nej 

Flera dammar inom utbygg-
nadsområden planeras 

Linköping 

I nya områden beskrivs hur 
tak- och gatuvatten ska 
hanteras. Rening och filter 
testas i dammar. Ja 

Ja. Ingen större reningseffekt har 
uppmätts 

Nej, inte när det gäller dagvat-
tenrening 

Västerås 
Dammar, oljeavskiljare och 
filter i rännstensbrunnar Ja Ja Ja 

Örebro 

Krav på LOD i nya detalj-
planer. LOD-bidrag i VA-
taxan. Kommunen har 
byggt reningsanläggningar 
för dagvatten Ja Ja 

En damm/våtmark för dagvatten 
planeras. Brunnsfilter testas och 
utvärderas 
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Har kommunen vidtagit 
åtgärder för att minska 
eller rena dagvatten 
inom tätorter (ge exem-
pel)? 

Känner ni till åtgärder för att 
minska eller rena dagvatten 
utanför tätorter (vägdagvat-
ten)? 

Har ni genomfört några under-
sökningar av renings-
effektiviteten av åtgärderna? 
Resultat? 

Planerar kommunen några 
åtgärder inom den närmaste 
treårsperioden? Vilka? 

Norrköping 

Vid nyexploatering av 
hårdgjorda ytor krävs olje-
avskiljare och/eller filter i 
brunnar. Vid större vägar 
har dammar anlagts Nej Nej Nej  

Helsingborg 

LOD-områden, fördröj-
ningsmagasin med olje- 
och slamavskiljning, rens-
ning av rännstensbrunnar 

Ja, fördröjningsmagasin med 
oljeavskiljning 

Nej (men Miljökontoret har gjort 
reningseffektivitetsundersökningar) 

Nej, men arbetar efter dagvat-
tenpolicyn, vilket bl.a. innebär 
att dagvatten från alla nya om-
råden fördröjs 

Jönköping 

Det har t.ex. anlagts dam-
mar och meandrande di-
ken Nej Nej 

Dagvattenpolicyn ska antas och 
dagvatten ska fortsättningsvis 
renas vid om- och nybyggnation 

Umeå 
En damm är byggd, en till 
är under uppbyggnad Ja Nej 

Bygge av dagvattendamm, en 
dagvattengrupp är tillsatt 

Lund 

Försök med filter i ränn-
stensbrunnar. Fördröj-
ningsmagasin Ja Nej 

Vid nybyggnation används trög 
dagvattenhantering. Fortsatt 
byggnation av fördröjnings-
magasin 

Borås 

LOD ska användas i så 
stor utsträckning som möj-
ligt inom nyexploaterade 
områden 

Vägverket har dammar och 
diken vid RV 40 Nej 

LOD ska tillämpas i nybyggda 
områden. Fem områden inom 
befintlig bebyggelse ska åtgär-
das  

Sundsvall Nej Nej Nej 
Framtagande av dagvattenstra-
tegi 
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Har kommunen vidtagit 
åtgärder för att minska 
eller rena dagvatten 
inom tätorter (ge exem-
pel)? 

Känner ni till åtgärder för att 
minska eller rena dagvatten 
utanför tätorter (vägdagvat-
ten)? 

Har ni genomfört några under-
sökningar av renings-
effektiviteten av åtgärderna? 
Resultat? 

Planerar kommunen några 
åtgärder inom den närmaste 
treårsperioden? Vilka? 

Gävle 

Utjämnings-
/sedimentationsdammar 
för två cirkulationsplatser. 
Oljeavskiljare. Nya verk-
samheter åläggs rena sitt 
dagvatten inom fastigheten

Fördröjnings-
/sedimentationsdamm vid Jo-
hanneslöt 

En av dammarna vid cirkulations-
plats har provtagits genom stick-
prov sedan 2002 med mycket goda 
resultat av reningen 

10 dagvattenlednings-
nätområden inom centralorten 
med hög trafikbelastning har 
valts ut för dagvattenrening. 
Metod ej vald 

Eskilstuna 

Ett flertal dammar, infiltra-
tioner, W-clipdiken, filter 
och sedimentationstankar 
har byggts 

Efter E20 har ett antal vägdag-
vattenmagasin anlagts 

Hamngatans sedimentationstankar 
har visat mycket goda reningseffek-
ter avseende metaller och oljerester

Kontinuerligt vid om- och ny-
byggnationer inom tätorter 

Huddinge 

Ja. Dagvattentaxan premi-
erar LOD. Byggt dammar, 
våtmarker, diken m.m. Ja Ja Ja 

Halmstad Ja, LIP-projekt 
LIP, t.ex kustvägen i Halmstad 
2,5 ha Några få 

Finns budgeterat ca 1 milj kr/år, 
strategidokument har hög priori-
tet 

Karlstad 

Ställer ibland krav på att 
dagvatten ska fördröjas 
eller tas omhand lokalt. 
Krav på oljeavskilja-
re/damm om alifatiska 
kolväten överskrider 3 
mg/l. Byggt dammar och 
utjämningsmagasin Nej Nej 

Sökt medel för att få anlägga en 
dagvattenpark vid ett industri-
område 
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Har kommunen vidtagit 
åtgärder för att minska 
eller rena dagvatten 
inom tätorter (ge exem-
pel)? 

Känner ni till åtgärder för att 
minska eller rena dagvatten 
utanför tätorter (vägdagvat-
ten)? 

Har ni genomfört några under-
sökningar av renings-
effektiviteten av åtgärderna? 
Resultat? 

Planerar kommunen några 
åtgärder inom den närmaste 
treårsperioden? Vilka? 

Nacka 
Avsättningsmagasin, olje-
avskiljare, våtmark Ja 

Analyser av sediment i avsätt-
ningsmagasin; god effekt Nej 

Södertälje 

Wasa våtmark, Ritorps 
dagvattendamm. Pågåen-
de arbete med trög dagvat-
tenhantering Nej 

Wasa våtmark provtas ett antal 
gånger per år. Visar på förhållande-
vis god reduktion. 

Uppdaterar dagvattenpolicy med 
avseende på ansvarsfrågor och 
roller 

Växjö 

Dagvattenavrinningen från 
totalt ca 80% av den ex-
ploaterade marken be-
handlas före utsläpp till 
recipient 

Vid flera nya vägsträckor och 
ombyggnader på Vägverkets 
vägar tas dagvattnet om hand 
på ett miljöriktigt sätt 

Bl.a har uppföljning och kontroll 
skett av Bäskaslövs våtmark. Re-
sultaten visar bra reduktion avse-
ende fosfor och tungmetaller 

Fortsatta åtgärder för fördröjning 
och behandling av dagvatten 
före utsläpp till recpienter 
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Bilaga 3 - Enkätsvar – Dagvattenhantering 
Hur stor andel av dagvattnet inom tätort går till:                                                                             
      Recipient     Reningsverk       Damm*       Våtmark**     Övriga åtgärder***
Uppsk. 
(%)

Osäker-
het (%) Uppsk. (%)

Osäker-
het (%)

Uppsk. 
(%)

Osäker-
het (%)

Uppsk. 
(%)

Osäker-
het (%)

Uppsk. 
(%)

Osäker-
het (%)

Stockholm 54 - 46 - - - - - - -
Göteborg 75 5 25 5 7 3 1 0,5 1 0,5
Malmö 60 10 39 10 1 10 0 0 0 0
Uppsala 100 - - - - - - - - -

Linköping 95 -

3 (23% långsamt 
vatten, d.v.s. 
inläckande vatten) liten 5-10 - - - - -

Västerås 88 10 6 10 6 10 0 0 3 10
Örebro 84 - - - 15 - - - 1 -
Norrköping 80 25 5 100 5 75 0 0 0 10
Helsingborg 85 5 15 5 - - - - - -
Jönköping 70 - 29 - 1 - - - - -
Umeå 97 50 - - 3 50 - - - -
Lund - - 10 - - - - - - -
Borås 90 25 0 0 5 25 0 0 5 25
Sundsvall 60 30 35 30 2 - 1 - 2 -
Gävle 95 10 5 10 1 10 0 0 0 0
Eskilstuna 80 10 10 10 3 20 5 20 2 10
Huddinge 100 - 0 - - - - - - -

Halmstad
Väntar på 

svar
Karlstad 99 - 1 - - - - - - -
Nacka 87 - - - 10 - 2 - 1 -
Södertälje 88 - 3 - 1 - 8 - - -

Växjö 20 - - - 50 - 30 - - -

Kommentar från Södertälje: Svaren avser dagvatten som hanteras i allmän dagvattenanläggning. 25% av fastighetsägarna hanterar 
sitt dagvatten själva genom LOD eller utsläpp till recipient
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Hur stor andel av dagvattnet utanför tätort (vägdagvatten) går till:                                                   
      Recipient     Reningsverk       Damm*       Våtmark**     Övriga åtgärder***
Uppsk. 
(%)

Osäker-
het (%) Uppsk. (%)

Osäker-
het (%)

Uppsk. 
(%)

Osäker-
het (%)

Uppsk. 
(%)

Osäker-
het (%)

Uppsk. 
(%)

Osäker-
het (%)

Stockholm - - - - - - - - - -
Göteborg - - - - - - - - - -
Malmö 50 20 0 0 50 20 0 0 0 0
Uppsala - - - - - - - - - -
Linköping - - - - - - - - - -
Västerås 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örebro - - - - - - - - - -
Norrköping 100 50 0 20 0 20 0 0 0 10
Helsingborg 100 - 0 - - - - - - -
Jönköping - - - - - - - - - -
Umeå 100 0 - - - - - - - -
Lund - - - - - - - - - -

Borås 5 25 0 0 5 25 0 0

90 (väg-
diken och 

dyl.) 25
Sundsvall 97 50 3 50 - - - - - -
Gävle - - - - - - - - - -
Eskilstuna 90 10 6 10 1 20 2 20 1 30
Huddinge - - - - - - - - - -

Halmstad
Väntar på 

svar
Karlstad - - - - - - - - - -
Nacka
Södertälje - - - - - - - - - -
Växjö - - - - - - - - - -

Räknar hela kommunen som tätort
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*Här avses alla typer av dammar, magasin och bassänger som har till syfte att rena dagvatten, tex avstättningsmagasin och skärmbassänger. 
**System där även dammar kan ingå som ett för- och eftersteg till våtmarken. 
***Beskriv gärna övriga åtgärder i Övriga kommentarer. 

  



 

Bilaga 4 – Markanvändning i tätort 
StormTac-klass SMD-klass Ytandel

Houses 

Orter med mer än 200 invånare och med 
större områden av trädgårdar och grönom-
råden 31.76%

Park Urbana grönområden 20.67%

Row houses 
Orter med mer än 200 invånare och mindre 
områden av trädgårdar och grönområden 12.19%

Industry 
Industri, handelsenheter, offentlig service 
och militära förläggningar 10.45%

Farmland Åkermark 8.11%
Forests Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen 2.38%
Pasture Betesmarker 1.84%
Forests Barrskog ej på lavmark > 15 meter 1.72%

Park 

Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana 
samt hästportanläggning och hundkapplöp-
ningsbana 1.31%

Forests Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 1.17%
Forests Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 1.09%
Apartments Tät stadstruktur 1.08%
Cutting area Hygge 0.86%
Roads (5 000 ADT) Väg- och järnvagsnät med kringområden 0.83%
Forests Ungskog 0.76%
Water Sjöar och dammar, öppen yta 0.52%
Forests Barrskog på berg-i-dagen 0.38%
Water Vattendrag 0.37%
Industry Hamnområden 0.37%
Leisure houses Campingplats och fritidsbebyggelse 0.27%
Water Kusthav och oceaner, öppen yta 0.26%
Forests Berg i dagen och blockmark 0.22%
Forests Barrskog på lavmark 0.22%
Golf courses Golfbana 0.12%
Houses Orter med mindre än 200 invånare 0.11%
Wetland Övrig myr 0.11%
Forests Barrskog på myr 0.11%
Airports Flygplats 0.08%
Water Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta 0.07%
Industry Övriga mineralextraktionsplatser 0.05%
Water Estuarier 0.05%
Wetland Limnogena våtmarker 0.05%
Industry Grus- och sandtag 0.05%
Forests Ej urban park 0.05%

Houses 
Landortsbebyggelse med tomtmark av öp-
pen karaktär 0.04%

Forests Lövskog på myr 0.04%
Pasture Busksnår 0.03%
Forests Stränder, sanddyner och sandslätter 0.02%
Industry Deponier 0.02%
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Park Skidpist 0.02%
Industry Byggplatser 0.02%
Farmland Frukt- och bärodling 0.02%
Forests Hedmark (utom gräshed) 0.02%
Wetland Saltpåverkade våtmarker 0.02%
Water Kusthav och oceaner, vegetationstäcktyta 0.02%
Wetland Blöt myr 0.01%
Forests Blandskog på myr 0.01%
Forests Lövskog på berg-i-dagen 0.01%
Forests Blandskog på berg-i-dagen 0.01%
Forests Områden med sparsam vegetation 0.00%
Water Kustlagun 0.00%
Pasture Naturlig gräsmark 0.00%
Forests Barrskog, ej på lavmark 0.00%
Park Flygfält (gräs) 0.00%
Pasture Örtäng 0.00%
Wetland Torvtäkt 0.00%
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Bilaga 5 - Metodik 
Beskrivning av metodik för beräkning från tätorter 
 
Figuren visar hur GIS-analyser används för att kombinera delavrinningsområden, markanvändningsda-
ta, översiktskartans information angående tätorter, samt kvävedeposition från Matchmodellen. Kart-
lagren kombinerades genom överlagring (overlay), där ett spatiellt snitt av de ingående kartorna ska-
pas. Minsta betraktade ytenhet (HRU – hydrological response unit) skapas genom detta snitt. Antalet 
HRU uppgår till drygt 142 000. 
 
Avrinning och belastning per HRU beräknas genom att SQL-frågor ställs i databasen. Detta beräk-
ningssätt ger hög flexibilitet och gör det enkelt att t.ex. göra om beräkningen om nya värden för läcka-
geschabloner identifieras. 
 
Bildens nedersta del visar hur reningsschabloner används för att beräkna nettobelastningen.  
 
 

Svenskt 
marktäckedata
(SMD)

Översiktskartans 
Tätortsskikt

Kvävedeposition  
Matchmodellen

Overlay Intersect

q1_Avrinning_Belastning_HRU

q2_Belastning_ef_Rening

Delavrinnings-
områden
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Beskrivning av metodik för beräkning från vägar 
 
Liksom för tätorter används GIS-analys (överlagring) för att kombinera kartdata för beräkningar från 
vägar. Delavrinningsområden kombineras med vägdata och kvävedeposition. Översiktskartan används 
i detta fall för att exkludera tätorterna. Belastningen beräknas därefter per vägsträcka genom en SQL-
fråga mot databasen. 
 
Minsta geografiska beräkningsenhet är en vägsträcka. En vägsträcka utgör enligt Vägverket en väg-
länk mellan två vägnoder och det finns i Sverige 132 113 väglänkar utom tätort. För varje vägsträcka 
finns ÅDT (antal fordon per årsmedeldygn), vägbredd och längd angiven. 
 

q_V1_Belastning_Vagstecka

Vägdatabasen Kvävedeposition  
Matchmodellen

Overlay Intersect

Delavrinnings-
områden

Översiktskartans 
Tätortsskikt
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Bilaga 6 – Belastningskartor 
Fosforbelastning kommun 

 

 



 

Kvävebelastning kommun 

 

 



 

Fosforbelastning väglänk 
 

 

 



 

Kvävebelastning väglänk 
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