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Byggnadsmaterial som används på exteriöra ytor såsom tak, fasader, vägräcken och  
andra strukturer in den urbana miljön är kända som en av de största källorna till föroreningar  
i dagvatten. I denna studie har bidraget av metaller och organiska föroreningar till avrinning  
från 10 stycken vanligt förekommande byggnadsmaterial undersökts genom provtagning av 
avrinning vid regn och snösmältning från pilotpaneler av de olika materialen i utomhusmiljö. 
Resultaten visade att flera av de testade materialen bidrog med föroreningar såsom  
metallerna koppar och zink samt de organiska föroreningarna ftalater och alkylfenoler  
som riskerar att orsaka negativa effekter för vattenlevande organismer.
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Introduktion och bakgrund
Dagvatten innehåller en komplex blandning 
av organiska och oorganiska ämnen och 
kvaliteten varierar stort med ett antal faktorer, 
bland annat mellan olika avrinningsområden, 
tidpunkter och säsonger. Trafikaktiviteter och 
byggnadsmaterial är bland de största källorna 
till föroreningar i dagvatten och tillhör också 
de källor som har fått störst uppmärksamhet i 
tidigare forskning (Müller et al., 2020). När det 
gäller tidigare studier som undersökt bidraget 
av föroreningar från byggnadsmaterial har de 
främst fokuserat på bidraget av metaller från 
metalliska material. Till exempel har tidigare 
studier identifierat kopparplåt och tryckim-
pregnerat trä som stora källor till koppar i dag-
vatten, medan zinkplåt och galvaniserat stål 
hör till de största källorna till zink i dagvatten 
(Viklander et al., 2019). Vissa typer av bygg-
nadsmaterial, exempelvis bitumenbaserade 
takmembran, har även visats bidra med pes-
ticider till avrinning, som tillsätts till materialen 
för att undvika mikrobiell tillväxt (Paijens et al., 
2019). 

När det gäller andra organiska föroreningar är 
kunskapsunderlaget betydligt mindre. Vissa 
av dessa ämnen har kända negativa effekter 
på vattenlevande organismer och är därför lis-
tade som prioriterade ämnen i enlighet med 
EU:s vattendirektiv. Tidigare studier omfattar 
exempelvis substansflödesanalyser som har 
visat att byggnadsmaterial är troliga källor till 
industrikemikalierna nonylfenoler och ftalater 
(Björklund et al., 2007) samt undersökningar 
av dagvattenkvalitet i bostadsområden som 
har påvisat förekomsten av nonylfenoler och 
ftalater och pekat ut byggnadsmaterialen som 
den troliga källan (Bressy et al., 2011). Däre-
mot har in-situ mätningar avseende ftalater 
och nonylfenoler i avrinning från byggnadsma-
terial inte presenterats i tidigare studier. Inte 
heller har avrinningskvaliteten från byggnads-
material vid snösmältning analyserats i tidiga-
re studier. Därför var målet med denna studie 
att identifiera vilka av de studerade materialen 
som bidrog med metaller, ftalater och nonyl-
fenoler till dess avrinning, uppskatta det årliga 
föroreningsbidraget från de olika materialen, 

samt undersöka om det gick att urskilja skill-
nader mellan föroreningsbidraget vid avrinning 
från regn och snösmältning.

Pilotskalepaneler för analyser av 
avrinningens kvalitet
För att undersöka bidraget av föroreningar från 
byggnadsmaterial uppfördes en försöksplats 
på LTU campus där de olika materialen instal-
lerades på 2 m2 stora fristående paneler. De 
material som ingick i studien var sådana som 
är vanligt förekommande på tak och fasader, 
eller andra ytor i den urbana miljön och omfat-
tande följande material: metallplåtar av rostfritt 
stål, koppar, zink, galvaniserat stål, corténstål 
(rosttrögt stål), lackad zinkplåt och korrugerad 
och ytbelagd plåt samt fyra olika takmembran: 
bitumenbaserade takshingel och takpapp samt 
polyvinylklorid (PVC) från två olika tillverkare. 
Det rostfria stålet utgjorde ett kontrollmaterial 
för att undersöka bidraget av föroreningar från 
omgivningen. Tre replikat av samtliga material 
installerades i slumpmässig ordning över för-
söksplatsen.

Hela avrinningsvolymen från varje panel från ett 
regn eller snösmältningstillfälle samlades upp 
som ett prov och efterföljande analyser bedöm-
des därför representera ett medelvärde för hela 
avrinningstillfället (på engelska: event mean 
concentration, EMC). Avrinning samlades upp 
från 11 regntillfällen under perioden juni 2017 
– juli 2021 och tre snösmältningstillfällen under 
mars 2022. Ett av regntillfällena karaktärisera-
des av en paus på ungefär en timme, under 
vilken påsarna för provtagningen samlades in 
och ersattes av nya för att kunna analysera de 
tidiga respektive sena delarna av ett regn se-
parat samt för att undvika att påsarna överfyll-
des. Detta regntillfälle benämns fortsättningsvis 
R5.1 respektive R5.2. 

Proverna samlades in så snart som möjligt 
efter avslutad avrinning, men senast inom 15 
timmar. Proverna togs in och analyserades 
i miljölaboratoriet på LTU med avseende på 
uppsamlad volym, pH, konduktivitet samt sus-
penderade partiklar (TSS). Prover avsedda för 
kemiska analyser skickades till ett ackrediterat 
laboratorium (ALS Scandinavia AB). Totala och 



3

A R T I K E L S E R I E  NY FORSKNING OCH TEKNIK

lösta (<0,45 µm) metaller analyserades i pro-
ver från samtliga material, medan de organiska 
analyserna begränsades till de material där det 
bedömdes troligt att de kunde urlakas, samt 
från kontrollmaterialet för att urskilja eventuella 
bidrag från omgivningen. Mer specifikt analyse-
rades alkylfenoler och -etoxilater i avrinning från 
takpapp, shingel och de två PVC-membranen, 
medan ftalater endast analyserades i avrinning 
från PVC-membranen (utöver kontrollen, rost-
fritt stål). Detta urval av ämnen baserades på 
resultat från tidigare screening av materialens 
innehåll samt lakförsök  i laboratorium (Müller 
et al., 2021). 

För att uppskatta det årliga bidraget av de 
studerade ämnena från de olika materialen 
räknades ett medelvärde ut för samtliga avrin-
ningstillfällen separat för varje material. Detta 
medelvärde multiplicerades sedan med den av 
SMHI rapporterade medelnederbörden för den 
senaste normalperioden (1991–2020). Dessa 
uppskattningar gjordes separat för säsonger 
med regn (vår, sommar och höst) respektive 
snösmältning (vinter). 

Föroreningskoncentrationer  
i avrinningen
Figur 1 visar minimi-, medel- och maxkoncen-
trationer av koppar respektive zink i avrinning 
från de olika materialen för samtliga avrinnings-
tillfällen (regn och snö). I linje med resultaten 
från tidigare studier, samt det förväntade, bi-
drog kopparplåten (CUS) med avsevärt högre 
koncentrationer koppar jämfört med de övriga 
materialen och galvaniserat stål (GAL) samt 
zinkplåten (ZNS) bidrog med mest zink till av-
rinning. När det gäller zink bidrog även den 
korrugerade, ytbelagda plåten (CST) samt den 
lackade zinkplåten (CTZ) med förhöjda zink-
koncentrationer, dock i avsevärt lägre koncen-
trationer än zinkplåten och galvaniserat stål. 
Övriga material presenterar relativt likvärdiga 
resultat för koppar och zink jämfört med var-
andra och kontrollmaterialet rostfritt stål (STS), 
vilket indikerar att merparten av det koppar och 
zink som förekom i avrinningen har deponerats 
på materialen från omgivande atmosfär. 

Figur 2 visar de specifika koncentrationerna av 
koppar i avrinning från kopparplåten och zink i 
avrinning från zinkplåten vid varje provtagning 
av regn (R1-R10) samt snösmältning (SM1-
SM3). Som synes i figuren varierar koncen-
trationerna mellan de olika tillfällena och var 
generellt lägre vid snösmältning jämfört med 
regn. Över tid syns dock ingen minskande 
trend för bidraget av metaller från dessa mate-
rial. Dessutom förekom både koppar och zink 
nästan uteslutande i löst form, vilket innebär 
att de är mer mobila och biotillgängliga jämfört 
med partiklar. 

Figur 1 Minimi-, medel- och maxkoncentrationer av 
koppar (Cu) respektive zink (Zn) från de olika ma-
terialen: rostfritt stål (STS), PVC-materialen (PVA/
PVB), shingel (SHI), takpapp (BIF), kopparplåt (CUS), 
galvaniserat stål (GAL), corténstål (COR), korrugerad 
plåt (CST), zinkplåt (ZNS) samt lackad zinkplåt (CTZ) 
för samtliga avrinningstillfällen. De ljusblå nedre delarna 
av staplarna indikerar att ett eller flera av proverna var 
under laboratoriets rapporteringsgräns.
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När de gäller de organiska föroreningarna fta-
later och nonylfenoler förekom de inte i kon-
centrationer över rapporteringsgränserna i av-
rinningen från kontrollmaterialet och därmed 
verkar inga betydande bidrag av dessa ämnen 
komma från omgivningen. Ftalater förekom 
endast i avrinningen från PVC-materialen, PVA 
och PVB. 

Koncentrationerna av den ftalat som förekom 
i störst utsträckning, diisononylftalat (DINP), i 
avrinningen från ett av PVC-materialen (PVA) 
visas i Figur 3. Även om trenden inte är lika 
tydlig som för metallerna koppar och zink så 
är DINP-koncentrationerna lägre i avrinningen 
från snösmältning jämfört med regn. Inte heller 
här syns någon tydligt minskande trend över 
föroreningsbidraget under de fem åren som 
studien har pågått och därför kan PVC-materi-
alen antas bidra med DINP under sin livslängd. 

Bland de analyserade alkylfenolerna förekom 
främst nonylfenol. Nonylfenol förekom vid ett 
eller flera av provtagningstillfällena i låga nivåer 
i avrinningen från samtliga analyserade material 
utom kontrollmaterialet: shingel, takpapp samt 
de två PVC-materialen. Det högsta nivåerna 
av nonylfenol förekom i avrinningen från ett av 
PVC-materialen: PVB. Koncentrationerna av 
nonylfenol i avrinningen från PVB vid de olika 
provtagningstillfällena redovisas i Figur 4. Till 
skillnad från de tidigare presenterade förore-
ningarna uppvisar nonylfenol en tydlig minsk-
ning efter R5.2. Denna minskning tros bero på 
urlakning av nonylfenol när materialet var rela-
tivt nytt samt materialåldring.

minskande trend för bidraget av metaller från 
dessa material. Dessutom förekom både 
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totalkoncentrationer och de orangea representerar löst koncentration. 
Felstaplarna representerar spridningen mellan de tre replikaten. 
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Uppskattning av årlig 
föroreningsbelastning 
 

Tabellen ovan visar en uppskattning av det 
årliga bidraget av koppar, zink, DINP samt 
nonylfenol baserat på nederbördsdata från 
SMHI för de olika årstiderna. Eftersom 
uträkningarna för snösmältning baseras på tre 
provtagningar från en säsong bör dessa data 
tolkas med särskild försiktighet. I likhet med 
det som tidigare presenterats i denna artikel 
visar tabellen att föroreningsbelastningen 
verkar vara högre för avrinning vid regn än 
snösmältning. En trolig bidragande orsak till 

detta är minskad kontaktyta 
och -tid mellan avrinning vid 
snösmältning jämfört med vid 
regn då hela ytan bidrar till 
avrinningen. Enligt resultaten 
som presenteras i Tabell 1 
skulle en kopparplåt under 
rådande klimatförhållanden 
bidra med 0,6 g koppar per m2 

och år. Motsvarande siffror för 
årligt bidrag av zink från en 
zinkplåt och galvaniserat stål 
var 1,3 respektive 0,7 g/m2. 
PVC-materialen uppskattades 
bidra med upp till 78 mg/m2 

DINP årligen.  

 

 

 

 

Slutsatser 
Denna studie presenterar resultat för både 
ämnen och byggnadsmaterial som inte har 
studerats i liknande studier förut. Dessutom 
presenteras föroreningshalter i snösmältning 
från byggnadsmaterial, vilket är ett relativt 
outforskat ämne. Resultaten från denna studie 
visade att föroreningsbelastningen generellt är 
högre i avrinning från regn jämfört med 
snösmältning. Detta innebär i förlängningen att 
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STS  PVA PVB SHI BIF CUS GAL COR CST ZNS CTZ 

Cu R 0.86 1.3 1.2 2.3 1.1 542 1.0 0.77 0.75 0.73 1.1 

Cu SM 0.11 0.11 0.12 0.13 0.078 32 0.053 0.097 0.15 0.098 0.078 

Zn R 4.7 4.8 4.9 6.4 3.5 4.3 628 2.5 19 1213 22 

Zn SM 0.58 0.59 0.61 0.55 0.34 0.63 63 0.55 1.7 88 1.5 

DINP R <RL 55 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

DINP SM <RL 4.9 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

NPs R <RL 0.034 3.0 <RL 0.070 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

NPs SM <RL <RL 0.0090 <RL <RL n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  

Tabell 1 Uppskattat årligt bidrag av koppar (Cu), zink (Zn), diisononylftalat (DINP) och nonylfenol (NP) vid regn (R) och snösmältning 
(SM) från de olika materialen: rostfritt stål (STS), PVC (PVA/PVB), shingel (SHI), takpapp (BIF), kopparplåt (CUS), galvaniserat stål 
(GAL), corténstål (COR), korrugerat, ytbelagt stål (CST), zinkplåt (ZNS) och lackad zinkplåt (CTZ). Anges i mg/m2. <RL indikerar att mer 
än75% av proverna var under laboratoriets rapporteringsgräns. 

Figur 4 Koncentrationer av nonylfenol (4-NP) i avrin-
ning från ett av PVC-materialen (PVB) för de provtagna 
regntillfällena (R1-R10) samt snösmältning (SM1-SM3). 
Felstaplarna representerar spridningen mellan de tre 
replikaten. 
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diisononylftalat (DINP), i avrinningen från 
ett av PVC-materialen (PVA) visas i Figur 3. 
Även om trenden inte är lika tydlig som för 
metallerna koppar och zink så är DINP-
koncentrationerna lägre i avrinningen från 
snösmältning jämfört med regn. Inte 
heller här syns någon tydligt minskande 
trend över föroreningsbidraget under de 
fem åren som studien har pågått och 
därför kan PVC-materialen antas bidra 
med DINP under sin livslängd.  

Bland de analyserade alkylfenolerna 
förekom främst nonylfenol. Nonylfenol 
förekom vid en eller flera av provtagnings-
tillfällena i låga nivåer i avrinningen från 
samtliga analyserade material utom 
kontrollmaterialet: shingel, takpapp samt 
de två PVC-materialen. Det högsta 
nivåerna av nonylfenol förekom i 
avrinningen från ett av PVC-materialen: 
PVB. Koncentrationerna av nonylfenol i 
avrinningen från PVB vid de olika 
provtagningstillfällena redovisas i Figur 4. 
Till skillnad från de tidigare presenterade 
föroreningarna uppvisar nonylfenol en 
tydlig minskning efter R5.2. Denna 
minskning tros bero på urlakning av 
nonylfenol när materialet var relativt nytt 
samt materialåldring. 
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Figur 3 Koncentrationer av diisononylftalat (DINP) i avrinning från ett av 
PVC-materialen (PVA) för de provtagna regntillfällena (R1-R10) samt 
snösmältning (SM1-SM3). Felstaplarna representerar spridningen mellan 
de tre replikaten. 
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Tabellen ovan visar en uppskattning av det 
årliga bidraget av koppar, zink, DINP samt no-
nylfenol baserat på nederbördsdata från SMHI 
för de olika årstiderna. Eftersom uträkningar-
na för snösmältning baseras på tre provtag-
ningar från en säsong bör dessa data tolkas 
med särskild försiktighet. I likhet med det som 
tidigare presenterats i denna artikel visar ta-
bellen att föroreningsbelastningen verkar vara 
högre för avrinning vid regn än snösmältning. 
En trolig bidragande orsak till detta är minskad 
kontaktyta och -tid mellan avrinning vid snö-
smältning jämfört med vid regn då hela ytan 
bidrar till avrinningen. Enligt resultaten som 
presenteras i Tabell 1 skulle en kopparplåt  
under rådande klimatförhållanden bidra med 
0,6 g koppar per m2 och år. Motsvarande siff-
ror för årligt bidrag av zink från en zinkplåt och 
galvaniserat stål var 1,3 respektive 0,7 g/m2. 
PVC-materialen uppskattades bidra med upp 
till 78 mg/m2 DINP årligen. 
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Slutsatser 
Denna studie presenterar resultat för både 
ämnen och byggnadsmaterial som inte har 
studerats i liknande studier förut. Dessutom 
presenteras föroreningshalter i snösmältning 
från byggnadsmaterial, vilket är ett relativt 
outforskat ämne. Resultaten från denna studie 
visade att föroreningsbelastningen generellt är 
högre i avrinning från regn jämfört med 
snösmältning. Detta innebär i förlängningen att 
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Figur 4 Koncentrationer av nonylfenol (4-NP) i avrinning från ett av PVC-materialen 
(PVB) för de provtagna regntillfällena (R1-R10) samt snösmältning (SM1-SM3). 
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STS  PVA PVB SHI BIF CUS GAL COR CST ZNS CTZ 

Cu R 0.86 1.3 1.2 2.3 1.1 542 1.0 0.77 0.75 0.73 1.1 

Cu SM 0.11 0.11 0.12 0.13 0.078 32 0.053 0.097 0.15 0.098 0.078 

Zn R 4.7 4.8 4.9 6.4 3.5 4.3 628 2.5 19 1213 22 

Zn SM 0.58 0.59 0.61 0.55 0.34 0.63 63 0.55 1.7 88 1.5 

DINP R <RL 55 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

DINP SM <RL 4.9 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

NPs R <RL 0.034 3.0 <RL 0.070 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

NPs SM <RL <RL 0.0090 <RL <RL n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  

Tabell 1 Uppskattat årligt bidrag av koppar (Cu), zink (Zn), diisononylftalat (DINP) och nonylfenol (NP) vid regn (R) och snösmältning 
(SM) från de olika materialen: rostfritt stål (STS), PVC (PVA/PVB), shingel (SHI), takpapp (BIF), kopparplåt (CUS), galvaniserat stål 
(GAL), corténstål (COR), korrugerat, ytbelagt stål (CST), zinkplåt (ZNS) och lackad zinkplåt (CTZ). Anges i mg/m2. <RL indikerar att mer 
än75% av proverna var under laboratoriets rapporteringsgräns. 
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Tabell 1 Uppskattat årligt bidrag av koppar (Cu), zink (Zn), diisononylftalat (DINP) och nonylfenol (NP) vid regn (R) 
och snösmältning (SM) från de olika materialen: rostfritt stål (STS), PVC (PVA/PVB), shingel (SHI), takpapp (BIF), 
kopparplåt (CUS), galvaniserat stål (GAL), corténstål (COR), korrugerat, ytbelagt stål (CST), zinkplåt (ZNS) och 
lackad zinkplåt (CTZ). Anges i mg/m2. <RL indikerar att mer än75% av proverna var under laboratoriets rapport-
eringsgräns.

Slutsatser
Denna studie presenterar resultat för både äm-
nen och byggnadsmaterial som inte har stud-
erats i liknande studier förut. Dessutom pre-
senteras föroreningshalter i snösmältning från 
byggnadsmaterial, vilket är ett relativt outfors-
kat ämne. Resultaten från denna studie visade 
att föroreningsbelastningen generellt är högre i 
avrinning från regn jämfört med snösmältning. 
Detta innebär i förlängningen att situationen ris-
kerar att förvärras om klimatförhållandena för-
ändras så att en större andel av nederbörden 
faller som regn. 

De största källorna av de undersökta förore-
ningarna riskerar att bidra med stora mängder 
koppar, zink och ftalater till avrinning och i för-
längningen dagvatten. För dessa ämnen syns 
inte heller någon minskande trend över tid, till 
skillnad från nonylfenoler som främst släpptes 
från det ena PVC-materialet då materialet var 
relativt nytt, för att sedan uppvisa en tydligt 
minskande trend. 
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Vem har nytta av resultaten?
Resultaten av denna studie kan vara av intres-
se för både forskare och verksamhetsutövare 
inom kommuner, konsulter och företag. När 
det gäller verksamhetsutövare så bidrar denna 
studie dels med underlag om de ämnen som 
potentiellt kan förekomma i dagvatten från 
avrinningsområden där byggnadsmaterialen 
som ingick i denna studie finns representera-
de. Dessutom utgör denna studie ett underlag 
vid valet av byggnadsmaterial för planering av 
nybyggnation samt eventuellt utbytande av 
material på befintliga strukturer, alternativt im-
plementering av reningsanläggningar. Även för 
forskning ger denna studie indikationer för vilka 
ämnen som är av intresse att inkludera i fram-
tida undersökningar av dagvattenkvalitet från 
olika avrinningsområden, samt belyser behovet 
av fortsatt forskning på föroreningsbidraget vid 
takavrinning från snösmältning. 
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