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Sammandrag: Utvärdering av dagvattenfilters reningsfunktion genomfördes
med flödesproportionell provtagning under två år. Analyserna påvisade att
reningseffekten inte var tillräcklig även om en generell minskning av
totalhalter för metaller observerades.
Sammanfattning: Projektet har sammanställt resultat från en dagvattenstudie
i Nacka kommun. Syftet var att undersöka om filter i gatubrunnar renar
dagvatten tillräckligt effektivt för att vattnet ska kunna släppas ut i
Kyrkviken, som är en del av Järlasjön. Ett alternativ till dagvattenfilter i
gatubrunnar hade varit att anlägga en skärmbassäng för att rena dagvatten
från ett större avrinningsområde. Men kommunen ville först pröva mer lokala
reningsmetoder. Filterförsöket är en av flera åtgärder som kommunen gör för
att sjön ska uppnå god status. Projektet var ett samarbetsprojekt med många
inblandade. Det har finansierats av Nacka kommun, Trafikverket, Sweco och
Svenskt Vatten.
Dagvattenkassetter installerades i alla tillgängliga gatubrunnar i
bostadsområdet Alphyddan och på Järlaleden. Nedströms de två delområdena
genomfördes en flödesproportionell provtagning. Metoden innebär att man
kan beräkna medelhalten under provtagningsperioden. Totalt installerades
40 filter som bestod av en blandning av furubark och träflis. Under första året
satt filter monterade i brunnarna, och ett filterbyte utfördes under året. Efter
det året monterades filtren bort, medan den flödesproportionella
provtagningen fortsatte i ytterligare ett år. Årsmedelhalter i dagvattnet vid
provpunkterna beräknades och jämfördes med riktvärden och med
vattendirektivets miljökvalitetsnormer.
Studien visar tydligt att dagvattnet är förorenat och behöver behandlas om
satta riktvärden ska nås. Dagvattnet innehöll högre föroreningshalter än vad
tidigare modelleringar visat. Dagvattnet från Järlaleden, där
avrinningsområdet mest består av väg, har högre föroreningsgrad än
dagvattnet från Alphyddan som har mer blandad bebyggelse med bostäder,
vägar och industrier.

Effekten av att använda filter i dagvattenbrunnar är inte tydlig. Mätningar på
vattenfasen visar att filteranvändningen verkar ha en positiv reningseffekt på
kväve, ftalaten DEHP, nonylfenol och oktylfenol, samtidigt som man får en
negativ reningseffekt för olja, totalhalten koppar, löst zink och löst krom. För
de flesta av de undersökta ämnena går det inte att konstatera att filter i
dagvattenbrunnar har någon påverkan på dagvattenkvaliteten. Försöket visar
också att filterbyte inte verkar ha någon större betydelse för reningseffekten.
Äldre filter hade bättre reningseffekt än helt nya filter som verkar släppa ifrån
sig vissa föroreningar.
För ett större område är det svårt att behandla dagvatten med filter i
dagvattenbrunnar, jämfört med en ”end-of-pipe”-lösning som till exempel en
skärmbassäng. Endast en del av dagvattenmängden avleds via gatubrunnar;
kvartersmark är ofta ansluten direkt till dagvattenledningen. Dessutom
innebär filteranvändning många fler driftpunkter vilket medför större
driftkostnad än med en central lösning. Användning av filter är i linje med
åtgärder nära källan. Vad som är mest kostnadseffektivt och gör störst
samhällsnytta – att anlägga en större anläggning som många samutnyttjar
eller många enskilda små lösningar med individuellt driftansvar – måste
avgöras från fall till fall.
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