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Abstract 

Gävle municipality strives to treat all stormwater that may prevent river and lakes from 

achieving a good water status under the EU water framework directive. There are three 

stormwater outflows at Västra vägen in Gävle that discharge untreated stormwater to 

Gavleån. Gävle municipality has an ambition to clean stormwater as close to the source 

as possible. The purpose of this study is to conduct a multi-criteria analysis to identify 

stormwater treatment solutions that are suitable from a technical, ecological, economic 

and sociocultural perspective. 

According to EU water framework directive Gavleån does not achieve a good chemical 

and ecological status because of the presence of contaminates in the river. The 

alternatives that will be evaluated in the multi-criteria analysis consists of a screen pool, 

percolation storage and four different types of filters. Except these six solutions a null 

alternative will be included to evaluate if the situation does not change and the 

stormwater is not treated as it is today. These seven alternatives will be evaluated by a 

panel that consists of people who work with stormwater or with matters related to the 

categories in the multi-criteria analysis. The panel's main priority of categories and 

criteria is produced by the average value of all participants’ weightings and ratings. The 

most important category was considered to be the sociocultural perspective and the least 

important was the technical perspective. The criteria that were considered important for 

the respective categories were operating and maintenance cost (economic perspective), 

reduction of pollution (technical perspective), environmental impact, land use 

(ecological perspective, shared position), and outdoor recreation (sociocultural 

perspective). The option that received the highest score in the analysis was null 

alternative followed by the screen pool. That is because the null alternative is 

considered to have the most positive impact on the socio-cultural perspective, ecological 

perspective and financial perspective while screen pool scored highest in the technical 

perspective. The results of the MCA should also be interpreted by different 

stakeholders' priorities and can be seen in Section 6 in which the scoring of all treatment 

alternatives are reported. 

Keywords: stormwater, multi-criteria analysis, Gavleån, contaminate, EU water 

framework directive
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Sammanfattning 

Gävle kommun strävar efter att rena allt dagvatten som kan försvåra möjligheten att 

sjöar och vattendrag uppnår en god status enligt EU:s vattendirektiv. Det finns tre 

dagvattenutlopp vid Västra vägen i Gävle som släpper ut orenat dagvatten till Gavleån. 

Detta dagvatten har Gävle kommun en ambition av att rena genom ett lokalt 

omhändertagande så nära källan som möjligt. Syftet med denna studie är att genomföra 

en multikriterieanalys för att identifiera lösningsåtgärder som kan anses som lämpliga 

utifrån ett tekniskt, ekologiskt, ekonomiskt och sociokulturellt perspektiv. 

Enligt EU:s vattendirektiv så uppnår inte Gavleån en god kemisk och ekologiskt status 

på grund av föroreningar som påträffats under mätningar i ån. Alternativen som 

kommer att utvärderas i multikriterieanalysen består av en skärmbassäng, 

perkolationsmagasin samt fyra olika gatubrunnsfilter. Förutom dessa alternativ så 

inkluderas även ett nollalternativ som avser att ingen förändring sker där dagvattnet inte 

renas. Dessa sju alternativ kommer att viktas av en viktningsgrupp som består av 

personer som på olika sätt arbetar med dagvatten eller med frågor som är relaterade till 

kriterierna i multikriterieanalysen. Viktningsgruppens prioriteringar av kategorier och 

kriterier framställs genom medelvärdet av alla deltagares betygsättning. Den viktigaste 

kategorin ansågs vara det sociokulturella perspektivet och den minst viktiga var det 

tekniska perspektivet. Kriterierna som ansågs viktiga för respektive kategori var drift 

och underhållskostnad (ekonomiskt perspektiv), reducering av föroreningar (tekniskt 

perspektiv), miljöpåverkan, markanvändning (ekologiskt perspektiv, delad plats), och 

rekreation och friluftsliv (sociokulturellt perspektiv). Alternativet som fick högst poäng 

i viktningen var nollalternativet som blev följt av skärmbassäng. Nollalternativet ansågs 

ha mest positiv inverkan på det sociokulturella perspektivet, ekologiska perspektivet 

och ekonomiska perspektivet medans skärmbassäng fick högst poäng under det tekniska 

perspektivet. Resultatet av multikriterieanalysen ska tolkas efter olika intressenters 

prioriteringar och kan göras i avsnitt 7 där poängsättningen av alla reningstekniker 

redovisas.  

Nyckelord: dagvatten, multikriterieanalys, Gavleån, föroreningar, EU:s vattendirektiv. 
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Förord 

Det här är en kandidatuppsats i miljöteknik – vatten, återvinning, Co-op under 

akademin för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle 2016. Denna kandidatuppsats är 

utförd på uppdrag av Gävle kommun och består av en multikriterieanalys av 

dagvattenreningstekniker för att få en översikt av hur olika reningstekniker lämpar sig 

till Västra vägen i Gävle. Tack till Zhao Wang som agerat handledare på Högskolan i 

Gävle för arbetet samt alla som medverkat i multikriterieanalysen.  
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Gävle kommun är belägen i Gästrikland i östra mellan Sverige. Kommunen har en 

växande befolkning som den 31 december 2015 uppgick till 98 877 invånare. Gävle 

kommun är den 16:e största kommunen bland Sveriges kommuner (Mårtensson, 2016). 

Den mängden invånare inom kommunen orsakar trafikflöden inom Gävle tätort som i 

sin tur påverkar dagvattnet inom staden. Gävle kommun har en ambition att rena allt 

dagvatten som mynnar ut i Gavleån för att kunna använda hela åns kapacitet som 

rekreationsområde (Lundqvist Svante, 2008). Det finns idag inte någon specifik 

lagstiftning med gränsvärden för hur mycket föroreningar dagvatten får innehålla. Det 

finns däremot gränsvärden för föroreningar i sjöar och vattendrag som regleras av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (vattendirektivet). 

På grund av att dagvatten är en utsläppskälla som kan påverka sjöar och vattendrags 

innehåll av föroreningar så bör det enligt vattendirektivet renas för att uppnå en god 

vattenstatus. I enlighet med vattendirektivet så uppnår inte Gavleån en god status och 

enligt en riskbedömning så riskerar den ekologiska och kemiska statusen för Gavleån att 

inte uppnås fram tills 2021 (VISS, 2016). Alla föroreningar i dagvatten som kan 

försvåra möjligheten att uppnå god status för en recipient bör enligt vattendirektivet 

renas så nära källan som möjligt innan det når ut till recipienten (Gävle kommun, 2014).  

Det finns tre utlopp för dagvatten vid Västra vägen i Gävle som mynnar ut i Gavleån. 

Detta dagvatten har Gävle kommun en ambition av att rena från föroreningar. Enligt 

Huber, Welker, Helmreich (2015) så är härstammar de mest avgörande källorna till 

föroreningar i dagvatten från trafikflöden, markanvändning och 

atmosfäriskkoncentration. Då dessa dagvattenutlopp är kopplade till brunnar i staden 

och längs Västra vägen så bidrar vägtrafiken till en stor del föroreningar. 

Dagvattenbrunnarna som är sammankopplade med dagvattenutloppen är belägna i en 

urban miljö. Detta orsakar att en stor del av nederbörden som faller inom 

tillrinningsområdet att transporteras till Gavleån. Figur 1.1 visar dagvattenledningarna 

dragna längs Gävles gator vilket bidrar med trafikrelaterade utsläpp till dagvatten. 

Västra vägen i Gävle är en väg som dagligen trafikeras av cirka 9 000 - 10 000 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0048969715306938
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0048969715306938
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fordon/dygn enligt trafikverket (2016). 

 

Figur 1.1 - Översiktskarta över dagvattenledningsnätet med dagvattenutloppen 

inringade (F. Eriksson, personlig kommunikation, februari 2016).  

1.1.1 EU:s vattendirektiv 

 Vattendirektivet som Gävle kommun hänvisar till angående motivet till att rena 

dagvattnet från föroreningar har till syfte att skydda och förbättra vattenkvaliteten för 

alla vattenförekomster inom EU. Vattendirektivet infördes år 2004 i Svensklagstiftning 

och återfinns i miljöbalken, förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön och förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion (Havs och 

vattenmyndigheten, 2014).  

 

Syftet med direktivet innebär ett främjande av hållbarutveckling för att långsiktigt 

bibehålla en god ekologisk miljö tillsammans med en vattenkvalitet som är nära 

naturliga förhållanden. Detta ska genomföras genom att skapa åtgärder för att gradvis 

minska utsläpp av prioriterade föroreningar. Det finns totalt 45 olika prioriterade ämnen 

identifierade i dotterdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (2013/39/EU). 
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Dessa prioriterade ämnen är utvalda för att de utgör en risk för vattenmiljön inom EU. 

Arbetet med att upprätthålla en god vattenkvalitet går i cykler där det sker en 

uppdatering var sjätte år där den första cykeln avslutades 2009 och den andra 2015. 

Inför 2021 så har det gjorts en kartläggning av vattnet i Sverige där underlaget sedan 

används för att granska och betygsätta vattnets status. Granskningen delas in i olika 

avrinningsområden där vattnets naturliga flöde bestämmer områdets storlek 

(Vattenmyndigheterna, 2016). Gavleåns avrinningsområde är relativt stort och berör 

Sandviken, Gävle, Hofors och Falu kommun.  

Efter att Sverige införde EU:s vattendirektiv 2004 så innebar det ett helt nytt sätt för 

Sverige att arbete på med vattenfrågor. Därför så delades landet in i 5 olika 

vattendistrikt som är till för att samordna arbetet med vattenförvaltningen. 

Områdesindelningen baseras på vattnets avrinningsområde och i varje vattendistrikt så 

är det en länsstyrelse som ansvarar för beslut och samordning. Gävle tillhör 

vattendistriktet Bottenhavet och ansvarig länsstyrelse är Västernorrland 

(Vattenmyndigheterna, 2016). 

1.2  Problem 

Det är inte enkelt att bestämma vilken typ av rening som bör användas för att få en 

optimal dagvattenrening. Eftersom att dagvattenutloppen är belägna vid stadsträdgården 

så är det en känsligmark med flertalet större träd av olika arter, gångvägar och 

blomsterarrangemang för att göra stadsparken vacker. Med tanke på utloppens 

geografiska läge så behövs en hantering av dagvattnet som inte inskränker för mycket 

på mark area. 

1.3  Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att genomföra en multikriterieanalys för att ta fram 

reningstekniker som möjligen kan användas vid Västra vägen i Gävle för att rena 

dagvattnet från föroreningar. Målet med studien är att ta fram förslag på reningstekniker 

som kan inspirera eller underbygga ett verkligt förslag för Gävle kommuns behov av 

dagvattenrening för att förbättra Gavleåns status. För att uppfylla det målet så kommer 

reningsteknikerna att utvärderas utifrån ett tekniskt perspektiv, ekologiskt perspektiv, 

ekonomiskt perspektiv och sociokulturellt perspektiv. Efter utvärdering så kan 

reningsteknikerna jämföras i multikriterieanalysen. 
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1.4  Omfattning 

Examensarbetet omfattar dagvattenutloppen som släpper ut dagvatten som har 

transporterats i ledningarna längs Gävles vägar för att sedan mynna ut i Gavleån. Med 

hänsyn till områdets geografiska läge och egenskaper så tas alternativa reningsmetoder 

fram. 

 

1.5  Målgrupp 

Examensarbetet utförs på uppdrag av Gävle kommun som ansvarar för den kommunala 

dagvattenhanteringen i Gävle. Målgruppen är därför Gävle kommun tillsammans med 

personerna inom samhällsbyggnad som arbetar med dagvattenfrågor. 
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2. Allmänt dagvatten 

2.1  Dagvatten 

Dagvatten definieras enligt Naturvårdsverket (2 § SNFS 1994:7) som 

”Nederbördsvatten, dvs regn - eller smältvatten,  som inte tränger ned i marken, utan 

avrinner på  markytan”. Definitionen menar att allt nederbördsvatten och smältvatten 

som tillfälligt rinner på markytan genom att förhålla sig på hårdgjorda ytor som hustak, 

vägar och parkeringsplatser är dagvatten. I regeringens proposition (2005/06:78) för 

allmänna vattentjänster så definieras dagvatten som ” Med dagvatten avses tillfälliga 

flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande 

grundvatten”. Propositionen definition liknar Naturvårdsverket och syftar till att allt 

vatten som förekommer vid markytan är dagvatten. Oavsett vilken källa vattnet kommer 

ifrån så anses det vara dagvatten så länge det uppehåller sig vid markytan. 

2.1.1 Föroreningar i dagvatten 

På grund av att dagvattenledningarnas brunnar är placerade i urban miljö vid trafikerade 

vägar så samlas mycket dagvatten upp som blivit förorenat av bilarna som trafikerar 

vägen. Vägar som trafikeras av mer än 5000 bilar per dag är ofta mer förorenade än 

motorvägar på grund av trafikljus och övergångsställen som orsakar större avgasutsläpp 

(Huber, Welker, Helmreich 2015). Trafikljus och övergångsställen orsakar fler 

inbromsningar och acceleration. Trafikverket (2016) redovisar att trafikflöden för 

Västra vägen i Gävle som uppgick till cirka 9 000 – 10 000 fordon/dygn. 

2.1.1.1 Tungmetaller 

Tungmetaller är en förorening som har olika utsläppskällor som bidrar till tungmetaller i 

dagvatten. Tungmetaller i urban miljö kan till stor del kopplas till trafikrelaterade 

utsläpp men även från erosion av hustak och byggnader. Tabell 2.1 påvisar vilka 

utsläppskällor som orsakar specifika tungmetallutsläpp. Utsläppskällorna bidrar med 

tungmetallerna till dagvatten och detta sker genom att vattnet för med sig föroreningar 

genom transport eller att föroreningar direkt hamnar i dagvattnet (Larm, Pirard, 2010). 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0048969715306938
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0048969715306938
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Tabell 2. 1 - Lista över tungmetaller i dagvatten samt utsläppskällor (Larm, Pirard 2010 

& Bodo, 1989) 

 

De flesta av dessa tungmetaller fäster sig ofta till suspenderat material (Bodo, 1989). Ju 

mindre storlek det suspenderade materialet har desto större koncentration av 

tungmetaller återfinns i dagvattnet (Liebens, 2001). Det innebär att tungmetallerna har 

en dragningskraft till partiklar av mindre storlek vilket är en stor nackdel i åtgärder för 

att undvika spridning av tungmetaller. Fordon som sopar gatan på sand och grus under 

våren får därmed svårare att fånga upp dessa partiklar (Herngren, Goonetilleke, Ayoko, 

2005). En studie som Haus et al (2006) genomförde hade till syfte att identifiera trafik 

relaterade tungmetaller i urbaniserade områden där det förekommer någon form av 

föroreningar. Enligt studien så genomfördes provtagningar på sediment och bottendjur 

(märlkräftor och gråsuggor) som är tillräckligt stora ett se med det mänskliga ögat. 

Slutsatsen av studien angav sex av åtta provtagningsplatser som förorenade med 

metallen platina. Utbredningen av platina ansågs som stor i vattendragen. 
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Bioackumuleringen av platina påvisades hög i märlkräftorna vilket bevisade att platina 

metallen bör övervakas för att undvika negativa effekter på biosfären. 

 

2.1.1.2 Polycykliska aromatiska kolväten 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp bestående av hundratals olika 

föroreningar som har varierande cancerogena egenskaper. En av alla dessa föroreningar 

benämns som Fluoranten och kommer att återkomma i tabell 3.2 under avsnitt 3.3 som 

en bidragande orsak till varför Gavleån inte uppnår en god kemisk status. PAH uppstår 

vid ofullständig förbränning av bränsle och har delvis sitt ursprung från trafikavgaser 

men även från bildäck där det används som mjukgörare. Ofullständig förbränning är 

mer förekommande hos mindre motorer som används för mopeder, tvåtaktsbåtmotorer, 

snöskotrar och gräsklippare på grund av låg förbränningseffektivitet (Thörnelöf, 

Bergström, Cervin, 2001).  

PAH som används som mjukgörare i däck förekommer som högaromatiska oljor men 

detta ämne har sedan 2009 slutat att användas vid tillverkning inom Europa 

(Stockholmsvatten, 2004). Det sker därmed en minskning av PAH men det kan 

fortfarande förekomma i dagvatten samt att det kan komma från andra utsläppskällor än 

biltrafiken. Dessa ämnen har en förmåga att hamna i dagvatten men förekommer även i 

luft och sediment. Thörnelöf, Bergström, Cervin (2001) genomförde en studie angående 

miljögifter i Stockholmsstad och bekräftar att 95 % av utsläppen av PAH i staden 

beräknades komma från trafikutsläppen. Av dessa 95 % så beräknades 50 % av 

utsläppen komma från bilar utan katalysatorer.  

PAH i dagvatten riskerar att skada vattenlevande organismer och människor. Många 

PAH är mutagen och effekten vid exponering kan därmed orsaka skada på DNA och ha 

en negativ inverkan på immunförsvaret. PAH behöver inte vara akut giftiga utan 

effekterna kan uppstå efter en långtidsexponering (Bergstedt, Paxéus, Rydberg, 1999).  

Innan däcktillverkarna slutade använda högaromatiska oljor i däcken så bekräftar 

Stockholmsvatten (2004) enligt tabell 2.2 att föroreningshalterna per år var relativt 

höga. Den främsta tillförseln av PAH till dagvattnen sker huvudsakligen genom att 

regnvatten tar med sig föroreningarna från atmosfären vid nederbörd eller att dagvatten 

som avrinner på hårdgjorda ytor tar med sig PAH som fastnat på ytan 

(Stockholmsvatten, 2004). 
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Tabell 2. 2 - Föroreningsverkan från trafiken av PAH. (Stockholmsvatten, 2004) 

 

 

2.1.1.3 Suspenderade partiklar 

Suspenderade partiklar är små organiska och oorganiska partiklar som återfinns i 

dagvattnet (Rossi et al, 2005). Brodie & Dunn (2005) Beskriver suspenderade partiklar 

som en stor orsak till negativa miljöeffekter i vattnets ekosystem. Föroreningar som 

tungmetaller, PAH och näringsämnen (kväve och fosfor) absorberas till suspenderade 

partiklar (Rossi et al, 2005). Storleken för suspenderade partiklar varierar från några få 

mikrometer upp till 1 – 2 millimeter (Rossi et al, 2012). Göransson, Persson & 

Lundström (2011) beskriver att det finns ett starkt samband mellan suspenderade 

partiklar och grumlighet i vattnet. Mariestads kommun (2014) nämner också sambandet 

och redogör för att suspenderade partiklar kan orsaka skada på fiskar. Skadan sker 

genom att suspenderade partiklar sätter igen deras gälar när dagvattnet leder stora 

mängder suspenderade partiklar till en recipient så att vattenmiljön blir grumlig. Dessa 

partiklar sedimenterar och sjunker så småningom till botten av recipienten (Mariestads 

kommun, 2014). 

 

2.1.1.4 Olja 

Olja är en produkt som samhället idag är beroende av och det behövs bland annat till 

uppvärmning, drivmedel och smörjmedel. Olja är en förorening som består av opolära 

kolväten vilket betyder att oljan inte är löslig i vatten (Thörnelöf, Bergström, Cervin, 

2001). Innan oljan blir användbar så kallas den råolja och måste raffineras för att 

omvandlas till en önskad oljeprodukt. Raffinering innebär att råoljan hettas upp för att 

separera på de olika kolvätena i oljan för att få önskad sammansättning (Svenska 

petroleum & biodrivmedel institutet, u.å). Av trafikrelaterade skäl så återfinns olja 

dagvatten på grund av läckage från bromsoljor, motoroljor och smörjoljor (trafikverket, 
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2014). Miljöeffekten av olja i dagvattnet kan ha stor påverkan på natur och växtliv 

beroende på vilken sammansättning oljan har. Utsläpp som är små kan det ge upphov 

till långvarig påverkan då nedbrytningstiden är lång. Om oljan har en högre densitet än 

vattnen så kommer oljan att sjunka till botten och skada växter, fiskar och vattenlevande 

organismer som lever på botten av vattenrecipienten (Myndigheten för samhällskydd 

och beredskap, 2011).  

 

2.1.1.5 Näringsämnen 

Näringsämnen som kväve och fosfor finns naturligt i naturen och är nödvändig för 

tillväxten av allt djur och växtliv. På grund av mänsklig aktivitet så tillsätts extra 

mängder av fosfor och kväve i naturen . Den ökade mängden fosfor och kväve bidrar till 

en ökad produktion av växtplankton vilket kan orsaka en övergödning (Havs och 

vattenmyndigheten, 2014). Växtplankton är mikroskopiska alger som består av en cell 

(SMHI, 2010). När det förekommer stora mängder av alger så kommer det att skada 

vattenmiljön genom att algerna förbrukar stora mängder syre när de bryts ner av 

mikroorganismer. Förbrukningen av syre medför en syrebrist som orsakar en 

vattenmiljö som vattenorganismer inte kan leva i (Larm, Pirard 2010). Enligt Larm, 

Pirard (2010) så har en del av kväve och fosfor utsläppen sitt ursprung från vägtrafiken. 

Som tabell 2.3 visar så bidrar trafikavgaser, fordons- och gatutvätt samt erosion av 

vägbana till en ökad övergödning. 

Tabell 2. 3 - Utsläppskällor av övergödande ämnen (Larm, Pirard, 2010)  

 

 

2.1.1.6 Större mängder föroreningar under våren 

Det finns säsongskillnader som avgör hur mycket föroreningar som dagvattnet 

innehåller. Under vintern när det sker snönedfall så är det viktigt att underhålla vägarna 

för att öka trafikens framkomlighet på vägarna. Underhållet av vägarna kan skötas av 
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snöplogar som forslar iväg snön till sidorna av vägarna vilket skapar en vall av snö. 

Denna vall av snö ansamlar smuts från vägarna vid plogning vilket kan få en isolerande 

effekt på snön och snön kan då ligga kvar där i cirka 4-6 månader innan det smälter 

(Westerlund, Viklander, 2005). När väl snön smälter så har det ansamlats större 

mängder tungmetaller och organiska föroreningar vilket medför en hög och tillfällig 

strömning av dagvatten som är förorenat. Effekterna av denna strömning kan vara akut 

giftig beroende på koncentrationen av föroreningarna i dagvattnet. Påverkan som detta 

dagvatten har på recipienten varierar också beroende på flödets hastighet, volym och 

recipientens känslighet (Westerlund, Viklander, 2005). Westerlund, Viklander (2005) 

anger hanteringen av snömassorna som avgörande för vilken påverkan denna kommer 

att orsaka på recipienter.  
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3. Dagvatten i Gävle 
 

3.1  Vattenområdets specifika status 

Nu är vattenförvaltningsarbetet på väg in i cykel 3 där åtgärdsprogram tagits fram för de 

kommande sex åren. Vattenmyndigheterna har begärt att regeringen ska pröva förslagen 

för åtgärdsprogrammet som ska gälla från 2016 till 2021. Eftersom att regeringen inte 

hunnit slutföra prövningen innan 2016 så ska åtgärdsprogrammet från 2009 till 2015 

fortfarande gälla (Regeringskansliet, 2015). Därmed så är status för Gavleåns 

ekologiska och kemiska miljö endast preliminära för period 2016 till 2021. Därför så 

används endast data om Gavleåns status från åtgärdsprogrammet 2006 till 2015 om inte 

Vattenmyndigheten för Bottenhavet anser att det är hög tillförlitlighet på status 

indikationen i det nya programmet (Vattenmyndigheten Bottenhavet, u.å.). 

3.1.1 Gavleåns kemiska status 

Figur 3.2 visar att den kemiska statusen för Gavleån inte uppnår en god kemisk miljö. 

Faktorerna som användes vid bedömning av tillståndet är bekämpningsmedel, 

tungmetaller, industriella föroreningar och övriga föroreningar. Faktorerna tungmetaller 

och övriga föroreningar är grupper som delvis kan vara kopplad till dagvatten med 

trafik som utsläppskälla under kemisk status. Enligt tabell 3.1 så är medelhalten för 

tungmetaller under gränsvärdet för årsmedelvärdet enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2013/39/EU. 

Tabell 3. 1 - Föroreningshalter av prioriterade tungmetaller i mikrogram per liter (VISS, 

2016) 

 

Förekomsten av tungmetaller under kemisk status understiger gränsvärdena i Gavleån. 

Men enligt EU:s vattendirektiv (2008/105/EG) så får inte kvicksilver i biota överstiga 

0,02 mg/kg. I Sverige så överstiger kvicksilver i biota 0,02 mg/kg vilket figur 3.1 

redovisar. 
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Figur 3. 1 - Medelvärde av kvicksilverhalter i fisk för samtliga vatten inom 

Gävleborgslän (Länsstyrelsen Gävleborgslän, 2016). 

Varje datapunkt i figur 3.1 indikerar medelvärdet för alla mätningar som utförts mellan 

1966 – 2012. I Gävle så är det totalt 420 mätningar som har utförts. Medelhalten för 

kvicksilver i fisk anges i mg/kg i färg tabellen som indikerar föroreningshalt i figur 3.1 

(Länsstyrelsen Gävleborgslän, 2016) . Trots att Sverige förbjöd kvicksilver 1966 så 

återfinns än idag stora mängder. Enligt Havs och miljö institutet (2012) så beräknas 

cirka 15 % av allt kvicksilver nedfall komma från Sverige medans andra länder inom i 

Europa och Centralasien bidrar med 85 % av utsläppen. Detta är på grund av att 

kvicksilver kan spridas över mycket långa avstånd i atmosfären (Naturvårdsverket, 

2015). 

Övriga föroreningar som enligt VISS (2016) anses ha betydande miljöpåverkan eller 

överskrider ett gränsvärde för Gavleåns kemiska status ses i tabell 3.2. Samtliga 

föroreningar i tabell 3.2 som överskrider gränsvärdet på sedimentprov var under 

detektionsgränsen för vattenprov. Det finns inget gränsvärde för Kloroalkaner, C10-13 

men enligt norska bedömningsgrunder så anses halterna vara höga (Statens 

forurensningstilsyn, 2007). 

Tabell 3. 2 - Föroreningshalter från sediment och vattenprov (VISS, 2016) 
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Figur 3.2 representerar den kemiska statusen för Gavleån och är baserad på 

Länsstyrelsens webbGIS (2016). Enligt en riskbedömning i den nationella 

vatteninformationssystem databasen (VISS, 2016) så riskerar Gavleån att inte uppnå en 

god kemisk miljö 2021. Riskbedömningen grundar sig i föroreningarna som överskrider 

gränsvärdena i tabell 5 samt kvicksilver i biota (VISS, 2016). 

 

Figur 3. 2 - Gavleåns kemiska status med dagvattenutloppen inringade (Länsstyrelsens 

webbGIS, 2016). 

 

3.1.2 Gavleåns ekologiska status 

Enligt figur 3.3 så är den kemiska statusen för Gavleån måttlig och uppnår inte en god 

status. Faktorerna som bestämmer vattendragets status är baserad på biologiska, 

fysikalisk kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Sammanvägningen av 

dessa faktorer ska alltid börja med den biologiska faktorn som är avgörande för vilken 

statusklassning vattenförekomsten får. Om den biologiska statusen bedöms måttlig eller 

sämre så är det oviktigt vad de fysikalisk kemiska eller hydromorfologiska faktorerna 

indikerar. Den fysikalisk kemiska faktorn kan sänka ekologiska statusen till måttlig vid 

status bedömning. Hydromorfologiska faktorer kan i högsta grad sänka den ekologiska 

statusen till god (Naturvårdsverket, 2007).  

Den enda klassade bedömningen för biologiska faktorer består av fisk i rinnande vatten. 

Detta har genomförts med 5 olika elprovfisken som ska fastställa artförekomsten i 

vattnet, beståndstäthet, åldersstruktur och beståndens utveckling. Resultaten angav ett 

högt spridningsmått av arterna samt en förekomst av flera vandringshinder. Den 

fysikalisk kemiska statusen kontrollerade halter av särskilda förorenande ämnena. 

Särskilda förorenande ämnen klassificeras under ekologisk status i vattendirektivet 



 

20 

 

(2000/60/EG) och omfattas av ämnena som redovisas tabell 3.3. Föroreningarna som 

inte uppnådde en god status var förekomsten av arsenik och zink som klassades till 

måttlig på grund av överskridande gränsvärde. Mätningarna är utförda inom nationell 

miljöövervakning där det utfördes 12 mätningar/år under 2011 och 2012 samt 6 

mätningar under 2013. Dessa gränsvärden är framtagna av kemikalieinspektionen på 

uppdrag av Naturvårdsverket (2008) i enlighet med vattendirektivet (2000/60/EG). 

Tabell 3. 3 - Föroreningshalter av särskilda förorenande ämnen i mikrogram per liter 

(VISS, 2016) 

 

Figur 3.3 redovisar Gavleåns ekologiska status och är baserad på underlag från 2009 då 

preliminär data från 2015 ansågs av vattenmyndigheten ha medel tillförlitlighet 

(Länsstyrelsens webbGIS, 2016). Enligt den nationella vatteninformationssystem 

databasen (VISS, 2016) så riskerar Gavleån att inte uppnå en god ekologisk status 2021. 

Den riskbedömningen baseras på att Gavleåns status är sämre än god på grund av de 

överskridande värdena för zink och arsenik. 

 

Figur 3. 3 - Karta över Gavleåns ekologiska status med dagvattenutloppen inringade 

(Länsstyrelsens webbGIS, 2016) 

3.1.3 Områdets sociala egenskaper 

Dagvattenutloppen är placerade i Gävles stadsträdgård vilket komplicerar hanteringen 

av dagvattnet. Stadsträdgården utgörs idag av en stor del parkmark, ängsmark, skog, 

våtmark och historiskt så började parkens anläggning redan vid 1840. Från början var 
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stadsträdgården en promenadpark för Gävleborna men har under tiden utvecklats till ett 

friluftsområde (Rutanen, 2011). Stadsträdgården är ett välbesökt avkopplingsområde 

där människor dagligen vistas i parken och enligt en enkätundersökning från 2005 så 

framkommer det att parken prioriteras högst av invånarna bland viktiga miljöer i Gävle. 

Figur 3.4 redovisar den geografiska placeringen av dagvattenutloppen och figur 3.5 

visar att dagvattenutloppen är placerade i delområde 1 och 2. Delområde 1 och 2 utgörs 

av Milles änglar och pionrabatten vilket innehar ett kulturellt värde i stadsträdgården. 

Förutom det kulturella värdet så har stadsträdgården en stor betydelse för socialt 

utrymma för rekreation samt en samvaro och motion för Gävleborna (Rutanen, 2011). 

 

Figur 3. 4 - Dagvattenutloppens placering (K. Olsson, personlig kommunikation, 

februari 2016). 

Figur 3.5 visar en karta över Boulognerskogen och Stadsträdgården med delområden 

som utgör en viktig del av naturmiljön för hälsofrämjande aktiviteter inringade och 

numrerade. Det är enbart delområde 1 och 2 som omfattas av dagvattenutloppen 

(Rutanen, M. 2011). 

 
Figur 3. 5 - Karta över Boulognerskogen och Stadsträdgården (Rutanen, M. 2011). 
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4. Multikriterieanalys  

Multikriterieanalys är ett redskap för att analysera hur utvalda alternativ ställer sig mot 

kriterier som ska underlätta ett beslutsfattande. För att underlätta ett beslutsfattande så 

är det viktigt att ha tydliga mål för att redovisa vad som ska uppnås med analysen 

(Zarghami & Szidarovszky, 2011). Användningen av multikriterieanalys för miljö och 

vattenrelaterade projekt har visat stor framgång vid beslutsfattande på grund av att 

beslutsfattarnas åsikter framgår tydligt vilket gör beslutsfattandet transparent. Det finns 

även möjlighet att beakta olika intressenters preferenser och ge uttryck för dessa i 

analysen genom olika viktningsförfaranden (Naturvårdsverkets rapport 5891, 2009). 

Vid andra miljö och vatten relaterade projekt så är det vanligt att använda 

multikriterieanalys vid beslutsfattanden vid åtgärder och efterbehandlingsmetoder vid 

förorenad jord eller förorenade sediment (Naturvårdsverkets rapport 5891, 2009). 

Förutom vid föroreningar så förekommer även multikriterieanalys vid andra problem 

relaterat till dagvatten. Al-Hadu et al (2011) genomförde en multikriterieanalys för att 

identifiera lösningsalternativ för att undvika erosion av jord vid byggarbetsplatser som 

uppstår vid kraftiga regn i Malaysia. 

 

Denna multikriterieanalys består av en linjär additiv metod som har fördelen att ge ett 

tolkningsbart resultat där kriterium med lågt värde kan kompenseras med ett kriterium 

med högre värde (Naturvårdsverkets rapport 5891, 2009). Multikriterieanalysen består 

av utvalda kategorier med underliggande kriterier. Kriterierna ska vara specifika och 

gärna mätbara. Alternativen ska jämföras mot varandra genom att analysera hur väl de 

olika alternativen uppfyller kriterierna. För att analysera hur dessa alternativ ställer sig 

mot kriterierna så måste en viktningsgrupp utses för att betygsätta alternativen mot 

kriterierna. Viktningsgruppen har en viktig roll när det gäller att fånga in olika aspekter 

vid betygsättningen vilket betyder att viktningsgruppen bör ha en varierande bakgrund 

som kan relateras till dagvatten eller kriterierna (Zarghami & Szidarovszky, 2011). Det 

finns olika metoder för att utföra en multikriterieanalys beroende på vilket behov som 

alternativen önskas åtgärda. För att utforma multikriterieanalysen i denna studie så har 

Communities and Local Government London (2009), Zarghami & Szidarovszky (2011), 

Naturvårdsverkets rapport 5891 (2009), Frisk (2015) samt Lundberg (2012) varit till 

inspiration för valet av multikriterieanalys metod samt valet av kategorier och kriterier. 

Enligt Communities and Local Government London (2009) så kan en generell process 

för multikriterieanalys var utformad enligt följande steg: 
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 Identifiera mål 

Målet med multikriterieanalysen är att inspirera olika reningstekniker för Gävle 

kommun som utifrån viktningen kan tolkas efter hur dessa uppfyller kriterierna.  

 Identifiera alternativ 

Alternativen är valda utifrån aspekter som inte riskerar att påverka stadsträdgården 

negativt. Dessa aspekter är direkt kopplade till områdets sociala egenskaper men 

även till Gavleåns kemiska och ekologiska status. Områdets sociala egenskaper 

innebär att reningstekniken inte får förstöra allmänhetens uppfattning om 

stadsträdgården som en social avkopplingsplats med möjlighet till motion och 

samvaro. Gavleåns kemiska och ekologiska status har påverkat urvalet genom att 

reningstekniken behöver en effektiv rening av dagvattnet samtidigt som de sociala 

egenskaperna uppfylls. 

 Identifiera kategorier och kriterier 

För att omfamna de viktigaste aspekterna så har kategorierna teknik, ekologi, 

ekonomi och sociokulturellt perspektiv valts ut för att utvärdera alternativen utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet innebär att människans liv ska kunna 

genomlevas på en planet med begränsade resurser utan att riskera en negativ 

inverkan på jordens ekosystem och miljö. Av de valda kategorierna så är social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet nyckel dimensionerna i att uppnå ett optimalt 

samhälle där människa och natur kan existera samtidigt utan riskera negativ 

inverkan på natur och människors hälsa. Tekniska perspektivet är inkluderat för att 

att omfamna viktiga aspekter gällande hållbarheten för reningsteknikerna. 

Kriterierna under dessa kategorier är grunden för själva jämförandet av alternativen 

i en multikriterieanalys. Kriterierna under det tekniska perspektivet består av: 

marknadstillgänglighet, reducering av föroreningar och livslängd. Kriterierna för det 

ekologiska perspektivet är: miljöpåverkan, markanvändning och energianvändning. 

Det ekonomiska perspektivet innehåller kriterierna: Installationskostnad, 

underhållskostnad samt lönsamhet. Det sociokulturella perspektivets kriterier består 

av: risk för negativ inverkan på hälsa, rekreation och friluftsliv.  

 

 Viktning och betygsättning 

Viktningen i multikriterieanalysen är genomförd av totalt fyra personer som inom 

sitt yrke hanterar frågor som är kopplade till kriterierna i multikriterieanalysen. 
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Representanterna består av personer med olika bakgrund vilket kommer hjälpa till i 

poängsättningen där olika perspektiv kan omfamnas, se avsnitt 4.1 viktningsgrupp. 

 Tolkning av reslutat 

Resultatet från viktningen ska tolkas för att bekräfta hur alternativen uppfyller 

kategorierna och kriterierna. Se avsnitt 8 för tolkning av resultat. 

 

4.1 Viktningsgrupp 

För att få ut ett bra resultat från viktningen så är det viktigt att viktningsgruppen består 

av personer som hanterar frågor inom sitt yrke som är kopplade till kriterierna i 

multikriterieanalysen. Viktningsgruppen består av två personer från samhällsbyggnad i 

Gävle kommun och två från Stora Enso AB. Från Gävle kommun så hjälper en 

miljöingenjör och en landskapsarkitekt till med att poängsätta multikriterieanalysen. 

Dessa personer valdes för att få med olika perspektiv som berör kriterierna. 

Miljöingenjören har en bred kunskap om dagvatten och föroreningar medans 

landskapsarkitekten kan få in ett mer ett etiskt perspektiv vilket är extra viktigt på grund 

av dagvattenutloppens geografiska läge. Från Stora Enso så ingick en 

underhållsingenjör samt miljöingenjör i viktningsgruppen. Underhållsingenjören har en 

bakgrund som samordnare och har erfarenhet av vägar och vattenhantering från bruket. 

Miljöingenjören arbetar med att analysera och genomföra mätningar på utsläpp till luft 

och vatten för att förebygga överstigande utsläppsvärden. Viktningsgruppens deltagare 

arbetar även oberoende av varandra på olika avdelningar med olika tjänster.  

 

4.2 Genomförande 

Multikriterieanalysen består av en linjär additiv metod som är en vanlig metod där en 

viktningsgrupp bestående av insatta personer uttrycker sin preferens genom 

betygsättning. Viktningsgruppen börjar med att fördela totalsumman 1 över utvalda 

kategorier för att identifiera kategoriernas viktighet i sammanhanget. Därefter så 

betygsätts reningsteknikerna efter hur de uppfyller respektive kriterium. Varje kriterium 

tilldelas totalsumman 1 som ska fördelas över alla alternativ där en högre fördelning 

innebär en mer positiv uppfyllnad. Sista steget för viktningsgruppen är att rangordna 

alla kriterier efter hur viktiga kriterierna för respektive kategori för att sedan vägas 

samman till en slutgiltig värdering med hjälp av ett viktningssystem. Materialet som 

viktningsgruppen fick ta del av för att genomföra viktning och poängsättningen 

återfinns i bilaga 1 till 3.  
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För att sammanväga resultatet så multipliceras reningsteknikens poäng för enskilda 

kriterium med medelvärdet för viktningsgruppens prioritering av kriteriet. Resultatet 

från alla kriterium under respektive kategori ska adderas för att multipliceras med 

medelvärdet för viktningsgruppens prioritering av kategori. Summan från varje kategori 

adderas för respektive alternativ för att ge en slutsumma som anger en poäng som kan 

värderas i relation till alla alternativ.  
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5. Alternativ 

5.1 Alternativa lösningsåtgärder 

I följande kapitel så kommer reningsteknikerna samt nollalternativet som kommer att 

utvärderas i multikriterieanalysen att beskrivas. Reningsteknikerna består av fyra 

gatubrunnsfilter, ett perkolationsmagasin och en skrämbassäng. Se bilaga 2 för fler 

illustrationer av reningsteknikerna. 

5.1.1 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär en oförändrad situation där ingen reningsteknik kommer att 

appliceras för att rena dagvattnet. Det innebär att dagvattnet från dagvattenutloppen 

kommer att fortsätta mynna ut i Gavleån utan någon åtgärd. 

5.1.2 Gatubrunnsfilter 

Filter som sitter direkt vid brunnar har fördelen att rena dagvattnet från föroreningar 

nära utsläppskällan. Filter vid brunnar kan antingen hängas under brunnslocket eller 

installeras vid utloppsröret i själva brunnen. Dagvattnet renas då genom att filtreras 

igenom ett absorberande material. Absorberande material i filtret kan bestå av aktivt 

kol, torv, zeolit, furubarkflis, polonit och cellulosa. Brunnsfiltret brukar normalt ha en 

bytesfrekvens på 2-4 gånger per år (Dromberg, 2009). Dromberg (2009) anser att 

gatubrunnsfilter inte är en effektiv lösning för att rena dagvatten från föroreningar vid 

stora trafikleder på grund av att installation och byta filter material kräver stora intrång i 

trafiken beroende på brunnens lokalisering. 

5.1.2.1 Flexiclean 

Flexiclean är en filterkassett som används vid rening av dagvatten. Flexiclean installeras 

nedanför dagvattenbrunnar för att kunna filtrera allt dagvatten som transporteras ned i 

brunnen (Carlsson, 2010). Filtreringen sker horisontellt då filtret täcker utloppsröret i 

brunnen vilket kan ses i figur 5.1. 



 

27 

 

 

Figur 5. 1 - Flexiclean filterkassett installerad i en brunn (Flexiclean, 2011) 

Tabell 5.1 anger för och nackdelar med filterkassetten men på grund av att information 

angående positiva och negativa aspekter varit svårtillgängliga så är tabellen mindre 

informativ jämfört med tabell 5.2, 5.3 och 5.4 för andra gatubrunnsfilter. 

Tabell 5. 1 - För och nackdelar med gatubrunnsfiltret Flexiclean (Carlsson, 2010) 

 

Flexicleans placering inom brunnen gör att skräp som plastpåsar och löv inte täpper 

igen filtret. Flexicleans filtermaterial varierar beroende på vilka föroreningar som är 

aktuella eftersom filtermaterialen har olika förmåga att rena dagvattnet beroende på 

vilka föroreningar som är aktuella (Carlsson, 2010). 

5.1.2.2 Sorbclean 

Sorbclean är ett dagvattenfilter som består av en yttre filterhållare med två 

filterkassetter. I filterkassetterna ligger filtermaterialet som består av specialbehandlad 

oljebark och metallbark. Filtermaterialet kan bytas på plats utan att plocka upp hela 

filterkonstruktionen. På grund av olika utformningar på brunnar så finns Sorbclean i 
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olika utföranden för att passa olika dimensioner. Filtret placeras på högkant i brunnen 

och sitter fast med hjälp av gummilister som tätar mot brunnsväggen vid utloppet. Om 

filtret skulle täppas igen så kommer vattnet att kunna rinna vidare över filterkassetten. 

Figur 5.2 illustrerar hur filterkassetten ser ut efter användning. Dagvattennivån har inte 

nått upp till den övre delen av filtret utan endast passerat det nedre materialet. 

 

Figur 5. 2 - Sorbclean filterkassett efter användning (Dromberg, 2009). 

Dromberg (2009) redovisar fördelar och nackdelar som uppstod vid en testperiod av 

Sorbclean på 7 månader. Tabell 5.2 sammanställer fördelar och nackdelar som 

Dromberg (2009) nämner som relevanta för hur användbar filtret är långsiktigt. 

Tabell 5. 2 - Fördelar och nackdelar med gatubrunnsfiltret Sorbclean (Dromberg, 2009) 

 

5.1.2.3 Innolet 

Innolet är ett gatubrunnsfilter som består av tre olika komponenter. Komponenterna kan 

ses i figur 7 där det största yttre lagret fungerar som ett filter mot större material som 
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löv. Den innersta komponenten innehåller filtermaterialet som består av järnhydroxid 

och zeolit. Om vattenflödet skulle bli kraftigt så kan vattnet rinna igenom nödutlopp för 

att ta sig vidare i dagvattensystemet. Innolet behöver rengöras ungefär 1 – 2 gånger per 

år och enligt tillverkaren behöver filtermaterialet bytas en gång per år. Filtret tillverkas i 

Tyskland och finns designat i olika format och dimensioner.  

 

 

Figur 5. 3 - Isärplockat Innolet filter (Dromberg, 2009). 

 

Dromberg (2009) redovisar fördelar och nackdelar vid användning av Innolet 

gatubrunnsfilter som sammanställs i tabell 5.3. Aspekterna ska omfamna hur långsiktigt 

användbart Innolet gatubrunnsfilter är. Aspekterna grundar sig i en testperiod där filtret 

användes under 7 månader. 

Tabell 5. 3 - Fördelar och nackdelar gatubrunnsfiltret Innolet (Dromberg, 2009) 
 

 

 

5.1.2.4 Absorbo 

Absorbo är en variant av brunnsfilter som hängs ner under brunnslocket istället för att 

ställas eller fästas. Skräp som löv kommer att avskiljas innan det når filterdelen genom 

ett specialdesignat lock. Filtermaterialet som används i Absorbo är ett barkfilter som 

enligt tillverkarna ska kunna förbrännas i ett kraftvärmeverk med fullständig 
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rökgasrening eller komposteras utan miljöpåverkan. Figur 5.4 visar hur Absorbo filtret 

ser ut innan användning.  

 

Figur 5. 4 - Absorbo filter efter användning (Dromberg, 2009) 

Tabell 5.4 sammanställer fördelar och nackdelar vid användandet av gatubrunnsfiltret 

Absorbo. Dromberg (2009) nämner inte i sin redovisning om konstruktionen är stabil 

eller hur det är att tömma filtret på filtermaterial. 

Tabell 5. 4 - Fördelar och nackdelar med gatubrunnsfiltret Absorbo (Dromberg, 2009) 

 

5.1.3 Perkolationsmagasin  

Perkolationsmagasin är ett underjordsmagasin som hanterar dagvatten under markytan. 

Dagvattnet samlas in till magasinet genom att filtrera ner under markytan där filtret är 

placerat. Vid behov går det även att samla in dagvatten via ledningar som transporterar 

dagvattnet till magasinet för att täcka större ytor. Utformningen av ett 

perkolationsmagasin kan variera beroende på områdets egenskaper men traditionellt så 

består det av en utschaktad grop som är fylld med sten eller grus som har en hög 

hålrumvolym (Pirard & Alm, 2014). En annan metod består av plastkassetter, se figur 

5.5. Plastkassetter har en lägre hålrumsvolym vilket gör en beräkning av dimensionering 

till en viktig aspekt för att undvika uppdämning av dagvattnet. Enligt Pirard & Alm 

(2014) så bör marken där magasinet placeras ha en hög genomsläpplighet på grund av 

dagvattnet efter magasinet filtreras ned i grundvattnet genom marken. För att undvika 
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igensättning så är det rekommenderat att låta dagvattnet passera ett sandfång eller 

intagsfilter innan magasinet. Larm (1994) beskriver perkolationsmagasin som en 

lösning för mindre förorenade ytor som villa och bostadsområden. Men det går även att 

placera magasinet vid mer förorenade ytor som gator där föroreningarna inte är för 

höga. 

 

 

Figur 5. 5 - Perkolationsmagasin (Huddinge kommun, 2014) 

Tabell 5.5 sammanfattar viktiga aspekter till multikriterieanalysen som Larm (2014) 

beskriver angående perkolationsmagasin. 

Tabell 5. 5 – Viktiga aspekter för perkolationsmagasin (Larm, 2014) 

 

5.1.4 Skärmbassäng 

Skärmbassäng är en isolerad anläggning som placeras i en sjö eller vattendrag med syfte 

att utjämna vattenflöden samt rena dagvattnet från föroreningar. Skärmbassängen består 

av flytande skärmväggar som hindrar vattnet i bassängen att blandas med övrigt vatten, 

se figur 5.6. Skärmbassängen låter dagvattnet passera olika fack med tillräcklig 

uppehållstid för att föroreningar i vattnet får sedimentera till botten av bassängen. Detta 
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medför att dagvattnet kan rinna ut till recipienten utan att medföra föroreningar som kan 

skada vattenmiljön. Utformningen av skärmbassängen kan variera efter behov av rening 

(Kjellarson & Sjunnesson, 2007). Enligt Pirard & Alm (2014) så kan skärmbassänger 

kombineras med flytande växtbäddar som på ett effektivt sätt kan öka reningsgraden. 

Rötterna från växtbädden sträcker sig ner i bassängen utan att nå sedimentet. På rötterna 

bildas det en biofilm som enligt Headly & Tanner (2011) hjälper till med att reducera 

föroreningar. Biofilmen består av mikroorganismer som växt sig fast på rötterna. Chang 

et.al (2012) bekräftar detta och påstår att biofilmen reducerar näringsämnen, 

tungmetaller, bekämpningsmedel och gifter.  

 

Figur 5. 6 - Skärmbassäng med fyra olika sektioner (Järven ecotech, 2016) 

Viktiga aspekter för skärmbassängen som är relevanta till multikriterieanalysen ses i 

tabell 5.6 som tar upp samma aspekter som för perkolationsmagasin i tabell 5.5. 

 

Tabell 5. 6 – Viktiga aspekter för skärmbassäng (Pirard & Alm, 2014) 
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6. Kategorier och kriterier 

För att utvärdera reningsalternativen så behövs lämpliga kategorier och kriterier som i 

multikriterieanalysen ska hjälpa till att ställa alternativen i relation till varandra. 

Kategorierna som valts ska omfatta dem viktigaste dimensionerna som behöver 

utvärderas för att kunna jämföra reningsalternativen. Kriterierna under kategorierna ska 

efter poängsättning bekräfta hur väl reningsalternativen uppfyller kategorierna. 

Kategorierna och kriterierna som multikriterieanalysen grundas på ses i tabell 6.1. Som 

figur 6.1 visar så kommer kategorierna och kriterierna att omfamna de viktigaste 

aspekterna för att nå ett hållbart samhälle (Zarghami & Szidarovszky, 2011). Zarghami 

& Szidarovszky (2011) beskriver att en multikriterieanalys som utgår från förvaltning 

av vattenresurser och miljö så är det nödvändigt att även överväga det tekniska 

perspektiv för att garantera beslut som kan anses hållbara. Tekniskt perspektiv är inte 

inkluderat i Zarghami & Szidarovszkys (2011) modell men har tagits med i denna för 

att tekniken bestående av alternativen har en avgörande faktor för hållbarheten. 

 

Figur 6. 1 - Viktiga aspekter för att nå ett hållbart samhälle (Zarghami & Szidarovszky, 

2011). 

Tabell 6. 1 - Kategorier och kriterier som reningsteknikerna utvärderas ifrån. 

 

Tekniskt perspektiv beskriver hur väl tekniken finns tillgänglig för användning i Gävle 

(finns tekniken på den Svenska eller Europeiska marknaden exempelvis), vilken 

reningseffekt tekniken har på relevanta föroreningar (se områdesbeskrivning) och hur 

hållbar tekniken är i ett långsiktigt perspektiv utan att större utbyten eller installationer 

krävs.  
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Det ekologiska perspektivet tar upp hur reningstekniken i sig påverkar miljön. 

Påverkas vattenlevande samt icke vattenlevande djur och organismer, hur stor 

markanvändningen kräver reningstekniken och hur energikrävande är tekniken. 

Ekonomiskt perspektiv fångar in vilken kostnad det är för att installera 

reningstekniken, vilken drift och underhållskostnad tekniken kommer att kräva i 

framtiden. Underhållskostnad syftar exempelvis på material som kommer att behöva 

bytas. Vilken personalkostnad kräver tekniken vid installation och underhållsarbeten. 

Det sociokulturella perspektivet redovisar hur estetiskt tilltalande reningstekniken är 

för allmänheten. Hur kommer arbetsförhållandena att upplevas för personal som utför 

arbeten med reningstekniken vid installation och underhåll. Arbetsförhållandena 

inkluderar vilken arbetsmiljö personalen arbetar i, hur krävande i form av timmar och 

fysiskt arbete krävs. Har reningstekniken en negativ inverkan på rekreation och 

friluftslivet i Gävle. 
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7. Linjär additiv MKA 

Viktningen av reningsteknikerna börjar med steg 1 där viktningsgruppen fördelade 

totalsumman 1 över alla fyra kategorier. En högre summa av fördelning innebär en 

högre prioritet av kategorin. I steg 2 fördelade viktningsgruppen totalsumman 1 för alla 

reningstekniker mot varje kriterium. En högre siffra i steg 2 innebär att reningstekniken 

uppfyller kriteriet på ett mer positivt sätt än andra. Efter steg 2 fick viktningsgruppen 

motivera sin lägsta respektive högsta betygsättning. För att inkludera kriteriernas 

prioritet i viktningen så rangordnade viktningsgruppen kriterierna för varje kategori från 

1 till 3 i steg 3. Dessa steg redovisas i bilaga 1 och 3 som viktningsgruppen fick ta del 

av för viktningen.    

Figur 7.1 framför viktningsgruppens resultat från steg 1 och 3 i viktningen där gruppen 

fick fördela totalsumman 1 över alla kategorier samt rangordna kriteriernas betydelse 

från 1 till 3. Viktningsgruppen utgör person 1 till 4 i figur 7.1 och varje enskild 

prioritering redovisas nedanför varje person för respektive kategori och kriterier (röd 

text = kriterier & kategorier = orange text). För att få en sammanställning av 

prioriteringarna så beräknades medelvärdet ut för alla personers betygsättning vilket 

belyser vilka kriterier samt kategorier som viktningsgruppen anser som viktigast. 

Viktningen är genomförd uppifrån och ned för varje enskild person och medelvärdena 

framförs längst till höger under texten medelvärde. Exempel (1): för att beräkna 

medelvärdet för kategorin tekniskt perspektiv så summerades poängen från person 1 till 

4 från vänster till höger (0,10 + 0,25 + 0,20 +0,10 = 0,65/4 = 0,1625). Exempel (2): 

beräkning av medelvärdet för kriterierna sker från vänster till höger för person 1 till 4 

(1+1+1+1= 4/4 = 1.). 

 

Figur 7. 1 - Viktningsgruppens prioriteringar av kategorier och kriterier. 
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Figur 7.2 sammanställer medelvärdet från viktningsgruppens betygsättning i steg 2 för 

hur alla reningstekniker uppfyller kriterierna. Medelvärdet används i figur 7.3 och 7.4 

där slutresultatet för viktningen redovisas. 

 

Figur 7. 2 - Medelvärde av viktningsgruppens betygsättning av varje reningsteknik. 

För att beräkna slutresultatet av viktningen så används medelvärdet från figur 7.1 och 

7.2 i figur 7.3 och 7.4. I figur 7.3 och 7.4 så börjar beräkningen med steg 1 där 

medelvärdet av prioritering för kriterier multipliceras med medelvärdet från 

betygsättningen av reningsteknikernas kriterier betyg och där resultatet står under 

summa med gul bakgrund och svart text (exempel: marknadstillgänglighet för 

nollalternativ: 1,000 * 0,4725 = 0,4725). I steg 2 (undangömt steg) så adderas summan 

för varje kategoris kriterium (exempel: kategorin tekniskt perspektiv för nollalternativet: 

0,4725 + 0,0000 + 0,3094 = 0,7819) för att multipliceras med medelvärdet för 

prioritering av kategori (orange text med grå bakgrund) där resultatet står med grön text 

och bakgrund under summa (exempel för marknadstillgänglig: 0,7819 * 0,1625 = 

0,1271). Steg 3 är sista steget där summan för alla kategorier adderas och resultatet 

återges under slutsumma för alla alternativ (exempel för nollalternativet: 0,1271 + 

0,4266 + 0,5396 + 0,7206 = 1,8139). 
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Figur 7. 3 - Slutresultat från viktning. 

 

 

Figur 7. 4 - Slutresultat från viktning. 
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8. Diskussion 

Att fatta beslut om vilken dagvattenreningsteknik som är optimalast med hänsyn till 

områdets egenskaper och behov är ingen enkel uppgift. Därför så valdes 

multikriterieanalys som metod för att låta personer som är insatta i frågor kring 

dagvatten, föroreningar samt områdets sociala egenskaper uttrycka sig genom en 

betygsättning samt viktning. Genom att väga reningsteknikerna mot varandra för olika 

kriterier så kan reningsteknikernas egenskaper poängsättas för hur dessa uppfyller 

kriterierna. På så sätt kan ett resultat skapas som kan underlätta ett beslutsfattande där 

intressenterna själva kan skapa sig en uppfattning om reningsteknikerna. 

Multikriterieanalys som denna har till fördel att skapa ett resultat utan dyra 

provtagningar eller pilotprojekt. Analysen kan sedan vägleda för hur alternativen kan 

svara mot kriterierna. En litteraturstudie angående alternativen är möjligen 

svårgenomförlig på grund av bristfällig information angående gatubrunnsfiltren. 

Möjligtvis går det att samla data från tillverkare angående aspekterna ekonomi och 

reduceringsförmåga av föroreningar. Pilotprojekt med provtagningar av 

föroreningsreducering har troligen blivit ett dyrt projekt med resultat som kanske inte 

redovisar alla filters reduceringsförmåga för varje förorening (Dromberg, 2009).  

8.1 Tolkning av resultat 

Slutresultatet som presenteras i figur 7.3 och 7.4 påvisar att viktningsgruppens 

prioritering av kategorier anger det sociokulturella perspektivet som viktigast följt av 

ekologiskt perspektiv, ekonomiskt perspektiv och sist tekniskt perspektiv. Gruppens 

viktigaste kriterier för varje kategori är reducering av föroreningar (tekniskt perspektiv), 

miljöpåverkan, markanvändning (ekologiskt perspektiv, delad plats), drift och 

underhållskostnad (ekonomiskt perspektiv) och rekreation och friluftsliv (sociokulturellt 

perspektiv).  

För respektive reningsteknik så får nollalternativet högst poäng under ekologiskt, 

ekonomiskt samt sociokulturellt perspektiv medans skärmbassäng får bäst resultat under 

det tekniska perspektivet. Efter de valda kriterierna så ger nollalternativet bäst inverkan 

på kategorierna som ansågs som viktigast. Nollalternativet kräver ingen 

markanvändning eller kostnad och påverkar inte heller rekreation och friluftslivet i 

stadsträdgården. Skärmbassäng som har näst högst slutsumma fick högst poäng under 

tekniskt perspektiv och anses ha en bra livslängd tillsammans med reducerings förmåga 
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av föroreningar. Perkolationsmagasin är lösningsåtgärden som får lägst slutsumma och 

tycks inneha en dyr installation och personalkostnad samtidigt som markanvändningen 

framstår som stor. Alla gatubrunnsfilter ansågs som en dyr lösning men av alla 

reningstekniker så fick dessa högst poäng under det sociokulturella perspektivet på 

kriterierna etiskt tilltalande och rekreation och friluftsliv. Innolet var gatubrunnsfiltret 

som fick högst slutsumma följt av Flexiclean, Sorbclean och sist Absorbo. 

Gatubrunnsfiltrens summor är relativt lika och skiljer sig endast på några få kriterier. 

Det som kan urskiljas är att Sorbclean ansågs ha lägst förmåga att rena föroreningar av 

alla gatubrunnsfilter. Innolet får näst högst poäng på rening av föroreningar efter 

skrämbassäng där summan från de andra gatubrunnsfiltren skiljer sig. Av alla alternativ 

så uppfattades Flexiclean ha störst installationskostnad samtidigt som livslängden 

ansågs som längst över alla gatubrunnsfilter. Absorbo fick däremot lägst livslängd 

jämfört med alla gatubrunnsfilter. 

8.2 Multikriterieanalys som ett verktyg för beslutsfattning 

Att använda multikriterieanalys för att utvärdera olika dagvattenreningstekniker visade 

sig vara svårt då många personer som tillfrågades till viktningsgruppen nekade på grund 

av tidsbrist eller kompetensbrist. Det viktiga med en multikriterieanalys som kräver en 

stor del olika kompetenser med varierande aspekter är att få in personer i 

viktningsgruppen som kan betygsätta utifrån sin egen erfarenhet och kunskap. 

Viktningsgruppen i denna studie består av privata och kommunala aktörer med olika 

bakgrunder som kan kompensera varandra då gruppen har olika erfarenheter vad gäller 

perspektiven. Beroendet av viktningsgruppen har varit stor under viktning och 

betygsättning vilket gjorde multikriterieanalysen till svår att genomföra. 

Multikriterieanalysen ger en bild av hur reningsteknikerna svarar till kriterierna och 

med hjälp av urvalet så kunde många aspekter fångas in. Multikriterieanalys kan vara en 

bra metod för att skapa en uppfattning av hur olika alternativ uppfyller olika kriterier för 

att underlätta ett beslutsfattande. Multikriterieanalys är en metod som Det kan vara bra 

att komplettera multikriterieanalysen i framtida studier genom att analysera alternativen 

i andra metoder för att bekräfta resultatet. 

 

8.3 Problemtolkning av resultat 

Slutresultatet i multikriterieanalysen hade möjligtvis sett annorlunda ut med en annan 

viktningsgrupp med fler deltagare och beroende på deras kunskapsbakgrund. Andra 
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faktorer som kan påverka utfallet är beskrivningen av reningsteknikerna och kriterierna 

som bifogades till viktningsgruppen. För att undvika misstolkningar i betygsättningen så 

inkluderades instruktioner med beskrivning av hur alla steg går till samt vad dess olika 

poängsättning innebär. Resultatet från Multikriterieanalysen kan även ha påverkats av 

figururvalet på alternativen som bifogades till viktningsgruppen. Av reningsteknikerna 

Absorbo och Sorbclean fanns det inte lika mycket illustrativa figurer att inkludera till 

viktningsgruppen. Det är möjligt att dessa figurer ser mindre attraktiva ut eller att dessa 

innehar en mindre upplösning vilket kan ha påverkat viktningsgruppens anseende om 

reningstekniken. Information som gavs till viktningsgruppen angående 

reningsteknikerna kan också ha påverkat resultatet. Informationen är ganska lika för alla 

gatubrunnsfilter men för perkolationsmagasin samt skärmbassäng så har en liten längre 

beskrivning gjorts. Gatubrunnsfiltret som beskrivs minst är Absorbo som även var filtret 

som fick lägst slutsumma. Men Absorbo skiljer sig i fastsättningen då detta filter hängs 

istället för att ställas/fästas på högkant i brunnen vilket kan ha påverkat uppfattningen 

av filtret då Absorbo anses ha lägst livslängd. Ett annat problem är urvalet av 

alternativen, det är möjligt att alla alternativ inte är genomförbara på grund av praktiska 

egenskaper i området som inte tillåter uppgrävning av mark eller installation av 

skrämväggar i Gavleån. Gatubrunnsfiltren finns i många olika utformningar och kan 

troligtvis passa i Gävles gatubrunnar men det finns en risk att något eller några filter 

inte har dimensionerna som brunnarna kräver eller tvärtom. Angående kategorierna så 

finns det även en risk att urvalet av dessa påverkar utfallet genom valet av kriterier. 

Reducering av föroreningar under det tekniska perspektivet går in i det ekologiska 

perspektivet vilket kan koppas till miljöpåverkan. Det kan vara möjligt att genomföra 

denna multikriterieanalys utan det tekniska perspektivet genom att ersätta kriteriet 

miljöpåverkan med reducering av föroreningar samt att använda livslängd under det 

ekonomiska perspektivet. Kriteriet Marknadstillgänglighet under tekniskt perspektiv 

hade analysen möjligtvis klarat sig utan. Det är möjligt att utfallet har påverkats av detta 

och den kanske kunde ha lämpat sig bättre till tre kategorier men det är svårt att förutse 

och skillnaden behöver inte ha påverkat resultatet. 

 

 

8.4 Känslighetsanalys 

Tillsammans med en linjär additiv multikriterieanalys så är det viktigt att genomföra en 

känslighetsanalys för att utvärdera vilken betydelse värdena på de olika vikterna har på 
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slutresultatet. Detta på grund av att linjär additiv metod inte kan hantera osäkerheterna 

vid värdena för vikterna i multikriterieanalysen då dessa är otydliga och föränderliga. 

När kriterier inte uttrycks i kvantitativa termer som pengar och vikt så är det svårt att 

presentera hur viktiga kriterierna är. Därför så är det viktigt att beräkna fram det mest 

kritiska kriteriet. Kritiska kriteriet innebär det kriterium som vid omvikning kräver 

minst förändring för att få ett förändrat utfall av alternativens slutsumma. Det kriteriet är 

avgörande för alternativen och kan påverka utfallet av dessa (Sánchez & 

Triantaphylloum, 1997). Enligt Pannel (1996) så är det optimalaste alternativet det som 

passar beslutsfattarens prioritering bäst.  När viktningsgruppen vet syftet med 

multikriterieanalysen så kommer dessa att försöka bedöma alternativen med erfarenhet 

och gissningar så att det passar beslutsfattaren. Känslighetsanalysen kommer att hjälpa 

till att dra slutsatser till multikriterieanalysen genom att jämföra alternativen i olika 

viktningsscenarion där alternativen kan skilja sig åt. Genom att skapa olika 

viktningsförföranden så kan alternativ som aldrig uppfyller vissa kriterier positivt 

fastställas. Alternativ som i olika scenarion har ett mer positivt värde än andra i flera 

viktningsförföranden kan också fastställas och bidra till slutsatsen (Pannel, (1996). 
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9. Slutsats  

Enligt EU:s vattendirektiv (2008/105/EG) så uppfyller inte Gavleån en god kemisk och 

ekologisk status på grund av överstigande gränsvärden av förorenande ämnen. Som 

åtgärd vill Gävle kommun rena dagvattnet från 3 dagvattenutlopp placerade vid Västra 

vägen i Gävle. Dagvattenutloppen är placerade i Gävles stadsträdgård vilket består av 

en mycket känslig mark där Gävles befolkning utnyttjar området för rekreation samt 

avkoppling i en naturlig miljö mitt i staden. Målet med studien var att ta fram förslag på 

reningstekniker samt inspirera eller underbygga ett verkligt alternativ till 

dagvattenrening vid Västra vägen i Gävle. Alternativen består av en skrämbassäng, 

perkolationsmagasin samt fyra gatubrunnsfilter. Gatubrunnsfiltren är Absorbo, Innolet, 

Sorblean och Flexiclean. Alla alternativ är utvalda med hänsyn till områdets status för 

att inte skapa en negativ inverkan på stadsträdgården. Resultatet från analysen angav 

nollalternativet som det attraktivaste alternativet följt av skärmbassäng, Innolet, 

Flexiclean, Sorbclean, Absorbo och sist perkolationsmagasin. Alla alternativ har olika 

för och nackdelar som är av olika betydelse beroende på vad intressenter prioriterar som 

viktiga aspekter. Resultatet från avsnitt 7 kan därför avläsas för att skapa en uppfattning 

utifrån det som intressenterna anser som viktiga aspekter. 
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10. Framtida studier 

Vid ett verkligt införande av en reningsteknik så bör mätningar ske på dagvattennätet 

vid snösmältning och olika regnintensiteter för att bekräfta vilka föroreningar som 

förekommer i dagvattnet. På grund av att det inte finns några mätningar på dagvattnet 

vid Västra vägen så var föroreningsmätningarna på recipienten Gavleån en bra 

utgångspunkt. Att säkerhetsställa vilka föroreningar som är aktiva i dagvattnet kan 

underlätta ett beslut under det tekniska kriterium reducering av föroreningar samtidigt 

som förslag till riktvärden för innehåll av föroreningar i dagvatten utvärderas.  En annan 

framtida studie är att genomföra en känslighetsanalys för att utvärdera hur viktningen av 

kriterierna påverkade utfallet. Enligt Pannel (1996) så ger utvärderingen en bild av 

osäkerheten i analysen genom att identifiera hur mycket utfallet förändras vid 

förändring av viktningsförhållande. Genom känslighetsanalysen så kan olika slutsatser 

identifieras beroende på viktningsscenario. 
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Bilaga 1 - Instruktioner betygsättning i Excel 

Syfte: 

Syftet med denna betygsättning som ni gör är att ta fram alternativa 

dagvattenreningstekniker som kan tänkas användas som dagvattenrening vid Västra 

vägen i Gävle. Genom att ni betygsätter reningsteknikerna mot varandra för olika 

kriterier så kan jag sedan vikta resultatet för att få ut ett resultat som talar om hur dessa 

tekniker svarar upp mot kriterierna. 

Introduktion: 

Innan du börjar med betygsättningen är det viktigt att du läser igenom dessa 

instruktioner. Betygsättningen i Excel kan lätt skapa förvirring när det är många olika 

termer som nämns på olika ställen. I huvudsak så består betygsättningen av kategorier 

med underliggande kriterier som ska betygsättas för varje reningsteknik. Kategorierna 

och kriterierna är valda för att fånga in aspekter i ett hållbarhetsperspektiv samt aspekter 

som är viktiga för att genomföra en implementering av reningstekniken. 

Beskrivning av betygsättning: 

När du ska fylla i betygsättningsmallen så är det rutorna som är ifyllda med svag röd 

färg som du ska skriva svaret i. Totalt så består betygsättningen av steg 1, 2, 2a och 3.  

steg 1: 

Du börjar med att betygsätta vilka kategorier som du tycker är viktigast genom att 

fördela totalsumman 1 för de fyra olika kategorierna (exempel: Kategori A: 0,25 

Kategori B: 0,25 Kategori C: 0,10 Kategori D: 0,40).  

Steg 2: 

Nu ska du poängsätta hur de olika reningsteknikerna uppfyller kriterierna som finns 

under varje kategori. Börja med det tekniska perspektivets första kriterie och genomför 

den betygsättningen för alla reningstekniker innan du går vidare till nästa kriterier. 

Fördela totalsumman 1 för reningsteknikerna under alla kriterier, se exempel i Excel. En 

högre siffra för en reningsteknik betyder att reningstekniken uppfyller kriterierna på ett 

positivt sätt bättre än andra. Exempel 1: har en reningsteknik en lägre 

installationskostnad än andra ska en högre siffra ges till det billigare alternativet. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenhavet/vattnet-i-distriktet/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenhavet/vattnet-i-distriktet/Pages/default.aspx


 

50 

 

Exempel 2: den reningsteknik som är mindre estetiskt tilltalande än andra ska 

betygsättas lägre än andra under kriteriet estetiskt tilltalande.  

Steg 2 a: 

Motivera gärna din betygsättning. Vad innebär din lägsta respektive högsta 

poängsättning i steg 2. 

Steg 3: 

I steg tre ska du rangordna kriterierna (3 kriterier) för varje kategori (4 kategorier) efter 

hur viktiga du anser att kriterierna är. Rangordningen sker från 1 till 3 där nummer 1 har 

lägst prioritet och 3 har högst prioritet för dig. 

 

  



 

51 

 

Bilaga 2 - Beskrivning av område, kriterier och 

reningstekniker 

Områdesbeskrivning: 

Det finns tre dagvattenutlopp som mynnar ut i Gavleån vid Västra vägen i höjd med 

Millesänglar i Gävle. Det inte finns någon lagstiftning som idag har gränsvärden på vad 

dagvatten får innehålla. Däremot så har EU:s vattendirektiv gränsvärden på vad sjöar 

och vattendrag får innehålla. Det innebär att de finns en ambition av att rena allt 

dagvatten som kan påverka olika vattendrag och sjöar. Gavleån inte uppfyller inte heller 

en god kemisk och ekologisk status på grund av att olika gränsvärden överskrids. 

Tungmetaller uppfyller inte en god nivå på grund av att kvicksilver i biota (fiskar) 

överskrids. Detta är dock inte ett platsspecifikt problem utan detta är ett nationellt 

problem i Sverige. Förutom kvicksilver i biota så överstiger tungmetallerna arsenik och 

zink gränsvärdena vilken kan avläsas tabell 1. Förutom tungmetallerna så förekommer 

det överskridande värden för PAH som kan ses i tabell 2. För samtliga ämnen som 

överskrider gränsvärdet på sedimentprov förkom inget överskridande för vattenprovet. 

 

Tabell 1. Tungmetaller som överskrids i Gavleån. 

 

Tabell 2. Övriga föroreningar som överskrids i Gavleån. 

Föroreningarna som dagvattnet för med sig är till största del trafikrelaterade då 

dagvattenledningsnätet är beläget i en urban miljö samtidigt som Västra vägen trafikeras 

med cirka 9 000 – 10 000 fordon per dag. Som figur 1 så är dagvattenutloppen 

placerade vid stadsträdgården i Gävle. Eftersom att dagvattenutloppen är belägna vid 

stadsträdgården så är det en känsligmark med flertalet större träd av olika arter, 

gångvägar och blomsterarrangemang för att göra stadsparken vacker. 
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Figur 1. Översiktskarta över de tre dagvattenutloppen i Gävle vid Västra vägen. 

Beskrivning av kategorier och kriterier: 

 
Tekniskt perspektiv beskriver hur väl tekniken finns tillgänglig för användning i Gävle 

(finns tekniken på den Svenska eller Europeiska marknaden exempelvis), vilken 

reningseffekt tekniken har på relevanta föroreningar (se områdesbeskrivning) och hur 

hållbar tekniken är i ett långsiktigt perspektiv utan att större utbyten eller installationer 

krävs. 

Det ekologiska perspektivet tar upp hur reningstekniken i sig påverkar miljön. 

Påverkas vattenlevande samt icke vattenlevande djur och organismer, hur stor 

markanvändningen kräver reningstekniken och hur energikrävande är tekniken. 

Ekonomiskt perspektiv fångar in vilken kostnad det är för att installera 

reningstekniken, vilken drift och underhållskostnad tekniken kommer att kräva i 

framtiden. Underhållskostnad syftar exempelvis på material som kommer att behöva 

bytas. Vilken personalkostnad kräver tekniken vid installation och underhållsarbeten. 

Det sociokulturella perspektivet redovisar hur estetiskt tilltalande reningstekniken är 

för allmänheten. Hur kommer arbetsförhållandena att upplevas för personal som utför 

arbeten med reningstekniken vid installation och underhåll. Arbetsförhållandena 

inkluderar vilken arbetsmiljö personalen arbetar i, hur krävande i form av timmar och 

fysiskt arbete krävs. Har reningstekniken en negativ inverkan på rekreation och 

friluftslivet i Gävle. 
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Beskrivning av reningstekniker: (6st totalt + noll alternativet) 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att ingen reningsteknik appliceras för att rena dagvattnet. Det 

innebär att nulägessituationen fortsätter oförändrad utan någon rening av dagvattnet. 

Gatubrunnsfilter (4st) 

Brunnsfilter är ett filter som placeras direkt vid brunnen för att nära rena dagvatten från 

föroreningar. Filter vid brunnar kan antingen hängas under brunnslocket eller installeras 

vid utloppsröret i själva brunnen. Dagvattnet renas då genom att filtreras igenom ett 

absorberande material. Absorberande material i filtret kan exempelvis bestå av aktivt 

kol, torv, zeolit, furubarkflis, polonit och cellulosa. 

Flexiclean är en filterkassett som används vid rening av dagvatten. Flexiclean 

installeras nedanför dagvattenbrunnar för att kunna filtrera allt dagvatten som 

transporteras ned i brunnen. Filtreringen sker horisontellt då filtret täcker utloppsröret i 

brunnen vilket kan ses i figur 2, 3, 4 och 5. Flexicleans placering inom brunnen gör att 

skräp som plastpåsar och löv inte täpper igen filtret. För att kunna rena dagvattnet så 

behövs ett filtermaterial i filtret. Det finns olika filtermaterial som har olika förmåga att 

rena dagvattnet beroende på vilka föroreningar som är aktuella. Exempel som använts 

tidigare i denna filterkassett är: aktivt kol, polonit och furubarkflis. 

 
Figur 2 & 3. Flexiclean installerad i brunn med olika utformningar. 
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Figur 4 & 5. Flexiclean installerad i brunn. 

 

Sorbclean är ett dagvattenfilter som består av en yttre filterhållare med två 

filterkassetter. I filterkassetterna ligger filtermaterialet som består av specialbehandlad 

oljebark och metallbark. Filtermaterialet kan bytas på plats utan att plocka upp hela 

filterkonstruktionen. På grund av olika utformningar på brunnar så finns Sorbclean i 

olika utföranden för att passa olika dimensioner. Filtret placeras på högkant i brunnen 

och sitter fast med hjälp av gummilister som tätar mot brunnsväggen vid utloppet. Om 

filtret skulle täppas igen så kommer vattnet att kunna rinna vidare över filterkassetten. 

Figur 6, 7 och 8 demonstrerar hur Sorbclean filterkasett ser ut urplockad samt 

installerad i brunn. 

  
Figur 6 & 7. Använd Sorbclean samt tom filterkasett. 
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Figur 8. Sorblcean filterkasett installerad i brunn. 

 

Innolet är ett gatubrunnsfilter som består av tre olika komponenter. Komponenterna 

kan ses i figur 12 där det största yttre lagret fungerar som ett filter mot större material 

som löv. Den innersta komponenten innehåller filtermaterialet som består av 

järnhydroxid och zeolit. Figur 9, 10 och 11 visar hur Innolet kan se ut installerad i 

brunn. Om vattenflödet skulle bli kraftigt så kan vattnet rinna igenom nödutlopp för att 

ta sig vidare i dagvattensystemet. Innolet behöver rengöras ungefär 1 – 2 gånger per år 

och enligt tillverkaren behöver filtermaterialet bytas en gång per år. Filtret tillverkas i 

Tyskland och finns designat i olika format och dimensioner. 

 

Figur 9 & 10. Illustration av hur Innolet dagvattenreningsfilter kan se ut installerad i 

brunn 
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Figur 11 & 12. Illustration av Innolet dagvattenreningsfilter i brunn samt isärplockad. 

 

Absorbo är en variant av brunnsfilter som hängs ner under brunnslocket istället för att 

ställas eller fästas fast. Skräp som löv kommer att avskiljas innan det når filterdelen 

genom ett specialdesignat lock. Filtermaterialet som används i Absorbo är ett barkfilter. 

Absorbo ska kunna hantera 12 kg föroreningar innan filterbyte enligt tillverkarna. Figur 

13, 14, 15 och 16 demonstrerar hur Absorbo filtret ser ut. 
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Figur 13 & 14. Absorbo med filtermaterial synligt samt installerad i brunn. 

  

Figur 15 & 16. Absorbo innan och efter användning. 
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Underjordsmagasin (1st) 
Perkolationsmagasin är et underjordsmagasin som hanterar dagvatten under markytan 

genom att grävas ned under mark. Dagvattnet samlas i magasinet genom ett inloppsrör. 

Vid behov går det även att samla in dagvatten via ledningar som transporterar 

dagvattnet till magasinet. Utformningen av ett perkolationsmagasin kan variera 

beroende på områdets egenskaper men traditionellt så består det av en utschaktad grop 

som är fylld med sten eller grus som har en hög hålrumvolym. En annan metod består 

av plastkassetter, se figur 9. Plastkassetter har en lägre hålrumsvolym vilket gör en 

beräkning av dimensionering till en viktig aspekt för att undvika uppdämning av 

dagvattnet. Marken där magasinet placeras bör ha en hög genomsläpplighet på grund av 

dagvattnet efter magasinet filtreras ned i grundvattnet genom marken. För att undvika 

igensättning så är det rekommenderat att låta dagvattnet passera ett sandfång eller 

intagsfilter innan magasinet. 

  

Figur 17 & 18. Illustration av Perkolationsmagasin. 
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Sedimenterings lösning (1st) 

Skärmbassäng är en isolerad anläggning som placeras i en sjö eller vattendrag med syfte 

att utjämna vattenflöden samt rena dagvattnet från föroreningar. Skärmbassängen består 

av flytande skärmväggar som hindrar vattnet i bassängen att blandas med övrigt vatten, 

se figur 21, 22, 23 och 24. Skärmbassängen låter dagvattnet passera olika fack med 

tillräcklig uppehållstid för att föroreningar i vattnet får sedimentera till botten av 

bassängen. Detta medför att dagvattnet kan rinna ut till recipienten utan att medföra 

föroreningar som kan skada vattenmiljön. Utformningen av skärmbassängen kan variera 

efter behov av rening. Skrämbassänger kan kombineras med flytande växtbäddar som 

på ett effektivt sätt kan öka reningsgraden. 
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Figur 21 & 22. Illustration av utformning av skärmbassäng.

 

 

Figur 21 & 22. Vidare illustration av utformning av skärmbassäng. 
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Bilaga 3 - Betygsättning i Excel 
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Bilaga 4 – Motivering för kriterier 

 
 


