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Abstract 

Daywater is a hot topic in today’s society. Municipalities becomes more and more 

aware about the value in a sustainable daywaterhandling. Sustainable 

daywaterhandling shall be both economical- social- and foremost ecologically 

sustainable. This essay will look in to if biocoal can be used to meet these criteria. 

Daywaterhandling means to take care of daywater. Compacted grounds, less share of 

green structure and impurities from roads and urban environment make the cycle of 

water disturbed. Rainwater rinsing whit its impurities of heavy metals, microplastics 

and other road impurities on its way down to our lakes and waters. The problem with 

today’s daywaterhandling and how it has been through history is that the recipient is 

taking a heavy load. Coal has through history been used to clean waters. Recently has 

old knowledge given new light in how coal can be used as plant improvement. Coal 

can be used as a nutrition bank for soils. It also binds carbon in the ground instead of 

the atmosphere. The method has been that collected daywater from wells along a road 

in central Östersund has had coal add to it. The hypothesis has been that coal can take 

up heavy metals, nitrogen, phosphor, oil pollutions and microplastics in the same way 

as it takes up nutrition. Result show that coal had problems whit absorbing heavy 

metals, phosphor and microplastics. Microplastics had higher values at the second 

test. Possible explanation is that plastics had higher density than water and therefore 

floats on the surface. When the second test was taken it was poured into a canister and 

the surface water containing more plastics than the rest of the water got first. 

However, the results were positive for nitrogen and oil pollutions. After twenty-four 

hours oil pollutions were 90 % lower. In similarities with plastics, oil should float to 

the surface and therefor give higher results at the second test. That was not the case. It 

is possible that the coal had absorb oil pollutions. The conclusion is that biocoal works 

in cleaning daywater from some types of pollutions.          
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Sammanfattning 

Dagvattenhantering är en het fråga i samhällsutvecklingen. Kommuner blir mer och 

mer medvetna om värdet i att ha en hållbar dagvattenhantering. Hållbar 

dagvattenhantering ska både var ekonomisk-, social- och framförallt ekologiskt 

hållbar. Den här uppsatsen kollar om biokol skulle kunna användas till att uppfylla 

dessa kriterier. Dagvattenhantering betyder att ta hand om dagvatten. Hårdgjorda 

ytor, mindre andel grön struktur och föroreningar från vägar och den urbana miljön 

gör att vattnets kretslopp blir rubbat. Regnvatten sköljer med sig föroreningar i form 

av tungmetaller, microplaster och andra typer av vägföroreningar ner till våra sjöar 

och vattendrag. Problemet med dagens dagvattenhantering och hur den har sett ut 

genom historien är att slut recipienten får ta en hög belastning. Kol har genom tiderna 

använts till att rena vatten. På senare tid har en gammal kunskap fått nytt liv i kol som 

växtförbättring. Kol fungerar som näringsbank i jordar. Det binder även kol i marken 

istället för i atmosfären. Metoden har gått ut på att samla upp dagvatten från brunnar 

efter en central väg i Östersund för att sedan tillsätta kol. Hypotesen var att kol skulle 

ta upp tungmetaller, oljeföroreningar, fosfor, kväve och microplaster på samma sätt 

som kol tar upp näring. Resultatet visade att kol hade svårt att ta upp tungmetaller, 

fosfor och microplaster. Microplaster hade ett högre värde vid andra provet. Möjlig 

förklaring är att densiteten på plasten gör att plaster flyter upp till ytan och när andra 

provet togs så hälldes vatten från behållaren och då följde ytvattnet med mycket 

plaster i med. Däremot visades positivare resultat för att ta upp kväve och 

oljeföroreningar. Efter ett dygn hade oljeföroreningarna minskat med 90 %. I likhet 

microplaster skulle oljan flyta upp till ytan och ge ett högre resultat vid andra 

provtillfället, så blev inte fallet. Det är möjligt att kolet har tagit upp 

oljeföroreningarna. Slutsatsen blev att biokol fungerar att rena dagvatten från en del 

föroreningar.         
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Terminologi 

Ord  Beskrivning 

Aktivt kol Kol som är behandlat med het ånga 

Biokol Organiskt kol ofta träkol 

Dagvatten Regn och smältvatten som faller på 

vägar, tak och parkeringar 

First flush Första vattnet från ett regn 

Makadam Krossad sten utan innehåll av 

nollmaterial  

Pyrolys Förkolningsprocess 

Sedimenteras Partiklar sjunker till botten i 

stillastående vatten 
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Inledning 

Bakgrund 

Dagvatten blir mer och mer aktuellt i och med vår utbredning och vårt intresse för 

hållbar utveckling. Dagvatten är det vatten som faller på våra gator i form av regn, det 

kan också vara smältvatten från en snörik vinter. Dagvatten tvättar gator rena från 

smuts, löv, skräp, damm och tungmetaller och tar det med sig ner till den slutgiltiga 

recipienten (Österunds Kommun, 2018). Den recipienten kan vara bäckar, sjöar och 

hav. Viss mängd tas upp av marken och filtreras ner och blir till grundvatten. Men 

människans exploatering har gjort det svårare för vattnet att infiltreras i mark. När vi 

bygger gräver vi bort jord och fyller tillbaka med bergkross, komprimerar marken 

med byggtrafik och asfalterar ytskiktet. Allt detta försämrar förutsättningarna för 

dagvattnets infiltration i mark vilket gör att vi får lägre grundvattennivåer vilket i sin 

tur gör det svårare för oss att hitta tillräckligt stora volymer av dricksvatten (Jakob 

Rawicki, 2013).  

Den hårdgjorda ytan resulterar även i stora vattenflöden ovan mark som spolar med 

sig samhällets smuts ner till sjöar och vattendrag. Det är inte ovanligt att 

översvämningar bildas på gator där dagvatten drar fram på grund av att det inte finns 

naturliga infiltrationspunkter kvar och att stadens rörsystem inte klarar av de stora 

mängderna vatten vid ett kraftigt regn (Jakob Rawicki, 2013) (Naturvårdsverket, u.å). 

Mitt arbete kommer att handla om en metod att rena detta dagvatten med biokol.     

Problematisering 

Problemet är att föroreningar från vägar hamnar i våra sjöar. I dagsläget bedrivs det 

mycket forskning i dagvattenhantering men på grund av att ämnet relativt nytt, 

framförallt vilken påverkan microplaster har på miljön och dess härkomst, så finns det 

stora utvecklingsmöjligheter inom området. Jag vill ta fram en enkel och hållbar 

metod, både ekonomisk, praktisk och ekologisk för att motverka föroreningarna. För 

att något ska användas så ska det vara enkelt, billigt och tillföra värde för intressenter, 

vilket ofta är problemet med nya lösningar. Att det inte är. Jag tror att om kol fungerar 

som filtermaterial kommer det att leda till ett kraftfullt verktyg för att skydda vår 

miljö. 

Tidigare forskning 

Yteffektiv dagvattenrening 

I Sverige bedrivs det mycket forskning kring hur vi kan förbättra 

dagvattenhanteringen. Luleås tekniska universitet är ledande inom dagvatten och 

bedriver just nu olika projekt. Ett projekt Luleås tekniska universitet (LTU) gör i 

samarbete med Stockholms stad är att ta fram riktlinjer för kommuner hur dom bör 

tänka vid anläggande av nya dagvattensystem i bebyggelse. I en urban miljö är oftast 

utrymmet ett problem och projektet ska ta fram lösningar på hur dagvattenhantering 

kan gå till på mindre ytor (Stockholm stad, 2017). 
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Svenskt Vatten sammanställningsrapport 

2016 släppte Svenskt Vatten Utveckling en rapport av samanställningen kring vilken 

kunskap som finns om dagvattenhantering. Ett kraftigt dokument på 104 sidor tar 

upp studier från hela världen i dagvattenhantering. Utifrån rapporten har det gjorts få 

studier med kol som filtermaterial. En studie från 2012 visade ett försök med aktivt 

kol som filtermaterial att aktivt kol var effektivt för att rena metallföroreningar men 

hade sämre effekt på organiska föroreningar (Blecken, 2016).  Även en annan studie 

från 1996 visade att aktivt kol fungerade bra till att absorbera zink och kadmium 

(Färm, 2003).   

 

Teori 

Dagvattenhantering idag 

I dagsläget bedrivs dagvattenhantering med ett antal metoder. Fördröjning av vatten 

är huvudmålet. Det görs med ett antal olika metoder. Stenkistor eller kassetter 

används på ställen där vattenflöden är stora. Dammar och diken används för filtrering 

och rening av stora vattenmängder. Brunnsfilter monteras i brunnar stadsmiljö med 

olika filtermaterial för rening. Gröna tak fördröjer men tar också upp vatten till sin 

flora. Vilket leder in på värdet grön struktur i urban miljö. Med grön struktur menas 

grönområden, träd och grönska. Det betyder mindre hårdgjorda ytor vilket i sin tur 

betyder naturligare kretslopp för vatten.    

Fördröjning med stenkistor eller kassetter 

På grund av översvämningar när rörnätet inte orkar hålla undan regnvatten och 

marken består av för mycket hårdgjorda ytor brukar dagens dagvattenhantering 

handla om att fördröja regnvattenet (NSVA, u.å). Målet är att fördröja vatten i 

magasin tills regnet avtar för att få en längre avrinningstid. På så sätt behöver inte 

rörnätet hålla undan allt vatten på en gång utan kan rinna under en längre tid efter att 

regnet har slutat (NSVA, u.å). Magasinen kan bestå av stenkistor med hög porvolym, 

diken eller dammar.  

Om fördröjning sker i diken utformas dom med svag lutning uppbyggda med gräs 

som klarar torra förhållanden, växandes i jord och ett luftigt makadamlager i botten. 

Andra metoder är stenkistor som fylls med makadam, storleksfraktionen har mindre 

betydelse då porvolymen är den samma för olika fraktioner. I Östersunds kommun 

används för det mesta makadam med kornstorlek 80–200 millimeter. Porvolymen för 

makadam blir cirka 30 % vilket utnyttjas för att hålla vatten.  

Fördelen att fördröja på detta sätt är att marken runt stenarna är jord dit vattnet kan 

infiltreras naturligt. Med tiden, så länge jorden inte har komprimerats vid anläggning, 

återförs vatten till grundvattnet. Det är inte ovanligt att kombinera fördröjning på 

detta sätt med planteringar i diken eller i stenkistor.   

Andra metoder för fördröjning är att gräva ner färdiga kassetter (Avloppcenter, u.å). 

Kassetter är ihåliga plastlådor som har samma funktion som stenkistor. Fördelen är att 

porvolymen är cirka 95 %, ytan blir då inte bli lika stor som för stenkistor 

(Avloppcenter, u.å).  
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Fördröjning med kassetter, stenkistor eller diken renar främst dagvatten från 

partiklar. Partiklar sjunker till botten av magasinen och bildar ett sediment. Det är 

viktigt att bräddningsröret från kistorna blir placerad i överkant stenfyll för att inte 

sediment fortsätter följa med ut på ledningsnätet. Reningseffekterna från partiklar är 

ca 50–90 % och för lösta ämnen ca 10–20 %. På grund av få studier i ämnet så är 

siffrorna osäkra (Stockkholm vatten och avfall, u.å).   

Gröna tak 

Gröna tak fördröjer dagvatten väldigt bra. I och med att det växer växter på taket 

minskar även avrinningen till rörnätet då växter behöver vatten. Effekten av ett 

vanligt tak med hängrännor är att regnvatten koncentreras till en punkt utan 

fördröjning vilket ger stor påverkan på rörnätet vid kraftiga regn. Ett grönt tak håller 

vatten på samma sätt som marken skulle ha gjort. Materialet på det gröna taket 

komprimeras inte på samma sätt som mark under vägar och kan då bibehålla sin 

generösa porvolym. Beroende på konstruktion kan ett grönt tak reducera avrinningen 

med 40–90 % (Greenroof, u.å).  

Dammar och våtmarker 

Dammar och våtmarken används idag till att ta hand om stora mängder dagvatten. 

Dammar och våtmarker är ofta placerad långt ner i dagvattensystemet där ledningar 

från många källor mynnar ut. En dam fungerar väldigt bra till att rena föroreningar i 

form av partiklar. Djupet, behovet och hur mycket växtlighet dammen ska innehålla 

är i beroende av vad som ska renas. Djupet på en dam varierar beroende på hur stor 

yta som finns att tillgå. I alla fallen är utloppet alltid högt upp och avrinningen 

långsam. Med dessa förutsättningarna sjunker partiklar till botten och avskiljas från 

dagvattnet. Utformningen av dammen bör vara lång och smal istället för kort och 

bred. Anledningen är att formen gör att allt vatten förflyttar sig och minskar risken till 

att vatten blir stillastående, effektiviteten med hänsyn till storlek blir alltså bättre. 

Växtligheten i en dam hjälper till med reningseffekten. Växtlighet gör att mindre 

partiklar fångas upp och sedimenteras ur än vad en dam utan växter skulle gjort. 

Beroende på utformning är reningseffekten av partiklar mellan 65-90 %. Dammar med 

växter har större reningseffekt med hänsyn till näringsämnen på grund av växternas 

näringsupptag (Blecken, 2016). Andra typer av föroreningar som metaller och i viss 

mån även oljeföroreningar har visats renas bättre i dammar med växter (Stockholm 

vatten och avfall, u.å).        

Brunnsfilter 

På senare tid har det tagits fram brunnsfilter för att rena dagvatten. Filtret sätts in 

dagvattenbrunnar som placeras efter väg eller parkering vilket gör att det kommer 

väldigt nära källan. Detta är fördelaktigt då risk för spridning av föroreningar 

minskar. Olika typer av filter finns på marknaden men funktionen är liknande. Filtret 

sänks ner i brunnen och vattnet silas genom filtermaterialet. En bräddning finns alltid 

om flödet skulle bli för stort. Filtren fungerar bäst vid lågt flöde. Beroende på 

filtermaterialet renar filtren olika mycket och olika föroreningar. Problemet är att 

brunnsfilter kräver mycket underhåll. Det ska bytas eller rengöras med jämna 

mellanrum annars blir filtret mättat och lakas ur eller att allt vatten rinner förbi..  
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Grönstruktur 

Grönstruktur är en term som är vanligt förekommande när kommuner planerar sina 

stadsdelar. Boverket har kommit med en rapport kring hur landets kommuner arbetar 

med grönstruktur (Boverket, 2019). Värdet av grönstruktur lyfts fram som en 

mångfunktionell betydelse för staden. Det ger levnadsförutsättningar för växter och 

djur, renare luft, positiva effekter på psykiska hälsan och estetiska värden (Boverket, 

2019). I och med Stockholm stads framgångar är biokol ett verktyg att använda i 

byggandet av grönstruktur. Det andra verktyget är att hantera dagvattnet som en 

resurs. Det finns bra exempel i Sverige där dagvatten har utnyttjats till att skapa 

värden. Ett exempel är området Augustenborg i Malmö som har haft mycket problem 

med översvämningar på grund av en ej genomtänkt exploatering på 1950-talet. Där 

har ett öppet dagvattensystem med dammar anlagts för att ta hand om problemet 

med översvämningar och det i sin tur har skapat biologiska och estetiska värden 

(SMHI, 2013).  

Stockholms stad har lyckats utnyttja båda dessa delar till att bygga gator med biokol 

och skelettjordar till dagvattenhantering för att ge förutsättningar för stadens träd i 

annars hårdgjorda ytor (Fredriksson, 2015). 

Hittills har biokol och dagvatten samspelat i växtförbättring. Denna studie kollar om 

biokol och dagvatten även har renande effekter.            

Kolets egenskaper 

Kolet är det vanligaste grundämnet som allt liv är uppbyggt runt. Det förkommer i 

många olika kemiska föreningar vi dagligen stöter på. Denna studie behandlar träkol 

även kallat biokol. 

Träkol har använts till växtförbättring av jordar för lantbruk väldigt länge men har i 

modern tid glömts bort. Första gången den moderna människan stötte på detta var på 

1500-talet då spanska upptäcktsresande tog sig till Amazonas. Där beskrevs det att 

indianer odlade och hade en väldigt bördig jord där det vanligtvis var väldigt magert. 

Tiden gick och det var inte för en på 1900-talet som forskare upptäckte att den bördiga 

jorden innehöll stora mängder träkol (Jansson, 2009). I Amazonas har arkeologer hittat 

dessa jordar, även kallat svartjordar, med träkol från lantbruk som är mellan 500 och 

2500 år gamla så kunskapen har funnits länge. Anledningen till att jord blir bördigt av 

träkol är kolets absorberande effekter. När trä förkolas så bildas porer i träet som 

skapar en absorberande effekt. Porerna gör att ytan för träkol är upp till 800 gånger 

större än för andra mineraler i samma storlek (Fredriksson, 2015). Porerna absorberar 

vätska, näring och fungerar sedan som en näringsbank för växter. För att kunna 

utnyttja detta för växtförbättring krävs att kolet laddas med näring innan det tillsätts i 

jorden. För att ladda kol blandas det med hög koncentration av näring. Om det inte 

görs tar kolet upp näringen från jorden istället och det blir en omvänd effekt.  Detta 

har testats av Stockholm stad under några år med väldigt positiva effekter. Utöver det 

hittades att kolet i sig innehöll näringsämnen vilket man förvånades över. Man hade 

trott att i och med förbränningen att kolet var sterilt men nu tros det att skillnad finns 

i framställningen och att val av grundmaterial har betydelse för näringsinnehållet. För 

att göra detta än mer gynnsamt för växter har Stockholms stad funnit att 

rotutvecklingen blir större om rötterna får möjlighet att växa i makadam med mycket 



9 
 

luftutrymme mellan stenarna. Rötterna letar sig dit det går lättast att växa 

(Fredriksson, 2015).  

Kolet har också egenskapen att det är stabilt vilket betyder att det tar lång tid innan 

det bryts ner och tar nästa steg i kolets kretslopp. Halveringstiden för träkol är 6000 år 

vilket skulle kunna till viss del kompensera för vår förbränning av fossila bränslen 

som har legat i jorden tusentals år (Jansson, 2009). Kolets kretsloppstid är ifrån 100 år, 

om kolet tas upp av växter som äts av djur som i sin tur använder dess energi och 

släpper ut koldioxid vid andning. Det kan också vara 100-1000 år om koldioxiden tas 

upp av träd som växer och dör och förmultnas eller eldas upp och då släpper ut 

koldioxid (Ugglans no, u.å). Förkolas trä istället för att elda upp det blir kretsloppet 

upp emot 6000 år istället för att lagra det i luften i form av koldioxid. Går det även 

använda kolet till växtförbättring finns det ett användningsområde till som motiverar 

förkolande av trä. 

Framställandet av biokol och dess historia 

Biokol framställs ur en process som kallas pyrolys. Organiskt material, oftast trä, 

hettas upp till hög temperatur, mellan 800 -1000° C utan tillgång till syre. Det gör att 

en gas frigörs från materialet som sedan kan användas till förbränning, kvar blir 

biokolet. En produkt med stor porvolym och en absorberande effekt. Om syre hade 

tillförts under upphettningen hade det istället blivit aska (Rudh, 2018). 

Framställningen av kol har varit känt för människor under väldigt lång tid. I Sverige 

har det producerats kol i kolmilor från 400–800 e kr. En kolmila är hög med ved täckt 

med bark och jord för att hålla ute syret. Det eldas sedan under högen så trämaterialet 

hettas upp utan att det får tillgång till syre. Produkten blir träkol (Munkbysjön, u.å).     

Aktivt kol 

Aktivt kol har genom historien länge varit känt att kunna rena vatten. Aktivt kol 

framställs från bland annat organiskt material men också från stenkol. Beroende på 

materialet får man olika egenskaper på produkten. På samma sätt som med träkol 

hettas materialet upp utan tillgång till syre och en pyrolys gör materialet till kol. Efter 

pyrolysen behandlas kolet med het ånga för att aktivera kolet. Resultatet blir att kolets 

porer öppnas upp ännu mer (Larsson, 2008). Aktivt kol har visat sig ge bra resultat i 

att absorbera dieselföroreningar i vatten. I en rapport från 2008 testades aktivt kol i att 

rena dieselföroreningar. I detta test märktes stor skillnad i upptagningsförmåga 

beroende på vilken typ av kol som användes. Kol som hade varit i bruk under längre 

tid visade sig ta upp föroreningar markant sämre än nyare kol. Där klarade nytt aktivt 

kol att ge goda resultat efter ett dygn (Larsson, 2008). Aktivt kol har också testats som 

filtermaterial i brunnsfilter vilket är likvärdigt med denna studies försök (Stockholm 

vatten och avfall, u.å).  

 

Hypotes och forskningsfråga 

Hypotesen är att kolet kan ta upp föroreningar som finns i dagvatten. I och med kolets 

porer och absorberande effekt skulle lösta föroreningar kunna tas upp i kolfilter. 

Frågan blir då. Fungerar biokol i form av träkol som upptagare av föroreningar i 

dagvatten? Kan även små microplaster fastna i kolets porer.  
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Metod 

Avgränsning 
Studien avgränsar sig till att testa biokol av ett fabrikat. Anledningen till att inte 

använda aktivt kol är för att se om en enklare produkt fungerar likvärdigt. En enklare 

produkt är en hållbarare lösning ekonomiskt och ekologiskt.    

Studien kommer att avgränsa sig till ämnen som är sammanställda av Skellefteå 

kommun 2014 för godkända nivåer av föroreningar i dagvatten. I och med 

saneringsarbetet på Storsjöstrand i Östersund 2019 användes samma gränsvärden. 

Anledningen till att använda just dessa riktvärden är att det inte finns några 

övergripande riktvärden nationellt. Kommunerna i Sverige har gjort egna 

gränsvärden för dagvatten och eftersom Skellefteå ligger närmast geografiskt av dom 

jag har hittat valdes dessa. Skellefteås kommuns värden ligger är även likvärdiga med 

resten av Sverige (Tyrens, 2019). Dess gränsvärde är sammanställt i tabell 1. Dessa 

värden ligger till grund som referensämnen till provets resultat.  

Utöver det så kommer provresultaten att jämföras med SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvatten upptagna i SGU-rapport 2013:01 (SGU, 2013). Upptagna i tabell 2 

Rapporten ligger till grund för att kunna bedöma grundvattenkvalitén i Sverige med 

hjälp av insamlade data. 

Provresultaten kommer även att jämföra Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt 

vatten (Livsmedelsverket, 2011). Dessa är upptagna i tabell 3. 

Utöver dessa ämnen kommer microplaster att tas med i undersökningen för att belysa 

förekomsten av dessa från trafiken och om kolet har någon renande effekt av dessa. 

Några referensvärden för microplaster finns ännu inte i Sverige. Därför jämförs endast 

provresultaten med varandra. 
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Tabell. 1 

 
 

 

Tabell.2 
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Tabell. 3 

 
 

 

Labbtest 

Testet utgjordes av filtrering av dagvatten genom träkol. Testet ska efterlikna verkliga 

förhållanden av dagvattenhantering i så stor utsträckning som är möjligt. Testet 

grundar sig på att dagvatten samlas i fördröjande magasin tillsammans med träkol. 

Testet utgjordes av att en plastdunk fylls med träkol och sedan tillsätts dagvatten. Det 

ska efterlikna ett fördröjningsmagasin som idag består av grovt makadam men i detta 

fall träkol. För att få ett dagvatten med mest föroreningar hämtas det från två 

dagvattenbrunnar under en ”first flush”. Ett prov tas i samband med inhämtning av 

dagvattnet innan det blandats med kolet. Andra testet tas efter att kolet har stått ett 

dygn i dagvatten. Tredje testet tas efter två dagar. På grund av att provet för 

microplaster är dyrt kommer microplaster bara testas i prov 1 och 2. Provsvaren 

jämförs med ursprungliga vattenprovet för att se skillnad i halter. Föroreningar som 

kommer att testas är föroreningar enligt tabell 1 vilket Östersunds kommun anser är 

godkänt för att släppa ut i Storsjön. Microplaster jämförs bara med första provet 

eftersom gränsvärden för plaster inte finns. Provet jämförs även med Sveriges 

geologiska undersökningars (SGU) rapport om grundvatten och Livsmedelsverkets 

krav på tjänligt vatten. Storleken på microplasterna som analyseras är >10μm och 

utförs med ett svepelektronmikroskop. Antalet plastartiklar beräknas antal/milliliter 

(ALS, 2019).    



13 
 

Provets genomförande 
Dagvattnet hämtades 2019-05-01 och vädret har varit tort i cirka två veckor. Dagen då 

provet togs regnande det måttligt och temperaturen låg runt 5+. Provet togs ur två 

dagvattenbrunnar. Den först togs i korsningen mellan Strandvägen Hamngatan i 

Östersund. Gatan är placerad längst ner i en sluttande stadsbild. Andra provet togs i 

korsningen mellan Köpmangatan Hamngatan vilket är ett kvarter upp. Vatten 

pumpades upp med hjälp av en ny oanvänd dränkpump med en ny oanvänd slang av 

PP plastmaterial godkänd för dricksvatten. Under pumpningen noterades tillrinning 

av dagvatten i anslutande ledningar. Prov 1 togs i samband med pumpningen 2019-

05-01 cirka klockan 11.00. I detta prov ingick provtagning av microplaster. Därefter 

fylldes en 25 liters ny plastdunk med ca 25 liter träkol, sedan fylldes dunken upp med 

dagvattnet. Notering var att trotts dunken var först fylld med träkol i kornstorlek 10-

60 mm så rymde dunken 20 liter dagvatten. Dunken förvarades i rumstemperatur 

under natten. 2019-05-02 togs andra provet ca 11.00. Ett tryck hade byggts upp i 

plastdunken av okänd anledning. Microplaster inkluderades ej i detta prov. 2019-05-

03 togs det sista provet ca kl.11.00. Provsvaren skickades in på analys samma dag till 

Synlab för provtagning enligt tabell 1 och till ALS av microplaster. (Österunds 

Kommun, 2018) 

  

 

Resultat 

Resultatet visade att dom flesta värdena var oförändrade och en del var också högre 

än ursprungsprovet. Dock ligger differensen mellan provresultaten inom 

mätosäkerheten för samtliga ämnen förutom kväve. Det kan förklara varför en del 

ämnen är högre än ursprungsprovet. Det som stack ut från den första analysen 

jämfört med prov 2 och prov 3 var att kvävenivåerna var märkbart lägre. Detta kan 

stödja antagandet om att kol fungerar som växtförbättring och att kol fungerar som 

näringsbank för näringsämnen. Fosfor skulle med det antagandet också vara lägre 

men resultat visade att fosfor var oförändrat. Provet visade att hypotesen om att kol 

skulle kunna ta upp metaller inte är självklart. Dock är det förtidigt att dra slutsatser 

med endast ett provförsök. Olika typer av kol, tidsaspekt, temperatur kan ha stor 

betydelse för utgången.  

Resultatet angående oljeindex visade en markant minskning av oljeföroreningar. Det 

stödjer hypotesen att biokol kan ta upp oljeföroreningar. Redan efter ett dygn hade 

oljeföroreningarna minskat med 90 %. Det skulle krävts mer analyser och 

provtagningar i hur det gick till att svaren såg ut som det gjorde. Microplaster visade 

sig öka med ca 80 %. Detta kan bero på att densiteten i plasten är lägre än vatten. 

Eftersom första provet togs kort efter att provet hade samlats in var det fortfarande 

turbulent tillstånd i vattnet. När prov 2 togs hade vattnet stått stilla under ett dygn 

och då hade plast partiklarna hunnit flyta upp till ytan. Det vara främst PP, PE, PS, 

PMMA, PUR och PET som hade störst representation i testet. Testet går att avläsa i 

tabell 4 på nästa sida.  
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Definition av förkortningar av plaster 

PE Polyeten, vattenledningar 

PP Polypropen, avloppsrör 

PS Polystyren 

PMMA Polymetylmetakreylat, plexiglas 

PUR Polyuretan 

PET Polyetentereftalat 

PVC Polyvinylklorid, vinylplaster, avloppsrör 

PTFE Polytetrafluoreten, Teflon 

Tabell 4. 

  
 

 

Analys 

Analys av föroreningsgraden visar att dagvattnet från en first flush hade godkända 

nivåer av metall med hänsyn till riktvärdena för Östersunds kommun. Utifrån SGUs 

riktvärden var halterna höga för krom, nickel och bly och mycket höga för koppar och 

zink. Utifrån livsmedelsverket så var det höga halter av koppar.  

Fosfor låg mycket under riktvärden medan kväve lågt högt över. Lika så var 

oljeindex med hänsyn av kommunens riktlinjer.  
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Diskussion 

Enligt studien från 1996 hade kol som filtermaterial visats absorbera zink och 

kadmium (Färm, 2003). Det var inget mina resultat kunde styrka då 

metallföroreningarna var oförändrade. Det kan bero på utförandet av testet samt typ 

av kol, tidsaspekter och möjligtvis temperatur. Jag kunde inte hitta hur deras 

forskning gick till väga eller vilken typ av kol de använde sig av. Aktivt kol har 

använts för vattenrening flitigt under människans historia och det skulle vara 

intressant att jämföra vanligt biokol med aktivt kol för att se skillnaden i 

reningsförmåga. Mer tid och pengar skulle behövas för fortsatta studier i ämnet. Det 

skulle vara intressant att testa olika typer av kol från olika typer av träslag för att se 

om resultaten kan förändras. Stockholms stad hade sett att kol kunde innehålla olika 

typer av näring beroende på ursprung (Fredriksson, 2015). Detta skulle kunna ha 

betydelse i upptagningen av ämnen. Vid andra provtagningen så hade ett tryck 

byggts upp i plastdunken. Möjlig förklaring kan vara någon form av jästsvamp i 

dagvattnet som jäste i samband med kol. En annan möjlighet är att i och med 

temperaturen på vattnet gick från +5 till + 20 expanderades volymen. En annan idé är 

att kolet reagerade med kväve på något sätt och frigjorde gas. Eftersom just kväve 

visade klart mindre värden. Vid fortsatta studier skulle det vara intressant att 

undersöka varför detta hände. I fortsatta studier skulle jag vilja ta fler prover med 

olika typer av kol för att jämföra. Kol i olika kornstorlekar skulle kunna ge skillnad på 

reningseffekten.  

Oljeföroreningarnas minskning visade ett positivt resultat. Analysresultaten hade 

visat att oljeföroreningarna hade minskat med 90 %. Resultaten i forskningen från 

2008 angående hur aktivt kol kunde absorbera dieselföroreningar visade samma sak 

fast med aktivt kol (Larsson, 2008).  En idé var att oljeföroreningarna skulle agera på 

samma sätt som microplaster. Alltså att lägga sig på ytan och provsvaret skulle då ge 

ett högre resultat vid andra provtagningen. Men så var inte fallet. Nästa steg i 

forskningen skulle vara att analysera kolet före och efter filtreringen. Min hypotes är 

att man skulle hitta oljeföroreningar i kolets porer. En jämförelse med olika 

porstorlekar skulle vara intressant för att hitta den mest effektiva storleken. Möjlighet 

finns att olika porstorlekar skulle ta upp olika föroreningar. På så sätt skulle det vara 

enkelt att effektivisera reningen beroende på föroreningens typ. Omhändertagande av 

föroreningar på det här sättet, alltså absorption till ett annat material, gör att 

hanteringen när föroreningen väl ska tas omhand blir relativt enkel. Det går att välja 

mellan långtidslagring i mark då koldioxidlagring också ger positiva effekter eller 

förbränning.  

Vad gäller microplaster var resultatet intressant. Om microplaster flyter istället för att 

sedimenteras på grund av plastens densitet kommer det vara svårt att ta hand om 

plasterna. Sedimentationsdammar som dom är konstruerade idag blir verkningslösa 

när det kommer till microplaster. En lösning skulle kunna vara att bygga 

sedimentationsdammar med samma teknik som en oljeavskiljare. Att ha utloppet från 

dammen under vattenytan skulle kunna hålla plasterna från att fara vidare. Diken 
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skulle vara ett alternativ att filtrera ut plaster om dom inte följer med vatten genom 

diket.  

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

Ur ett ekologiskt perspektiv så finns det stora fördelar med att använda sig utav 

biokol både som växtförbättring och som rening av dagvatten. Som vi lever idag tar vi 

upp fossila bränslen ur marken som sedan blir till koldioxid i atmosfären. 

Koldioxidöverskott blir resultatet. När vi använder biokol i växtbäddar och som 

rening av dagvatten lägger vi tillbaka kol i jorden och vi kan då balansera ut 

överskottet i luften. Ur ett ekologist synsätt använder vi en process som är enkel utan 

konstigheter. Detta gör det naturligt vilket jag tror är nyckeln till ett hållbart liv. 

Ekonomiskt så är detta fortfarande ganska dyrt. Det kostar 3500 kr/m3 att köpa träkol 

nu. Men skulle det bli en större marknad för kol skulle priserna pressas avsevärt på 

grund av att det är en enkel process. Det går även att utvinna gasen som blir vid en 

pyrolys till bränsle så fjärrvärmeverk, som på en del ställen idag värmer städer, skulle 

kunna använda gasen till uppvärmning. Socialt så används inga konstgjorda medel 

som kan förgifta människor. Grönare städer gynnar även deras invånare. Man 

behöver inte leta långt för att hitta studier som visar att natur är nyttigt för 

människan.  

Det kan finnas föroreningar som kolet tar upp som denna studie inte har undersökt på 

grund av avgränsningarna i provtagningen.  

 

Fortsatt forskning     

Fortsatt forskning skulle innebära mer labbtester med olika typer av biokol och 

jämföra resultaten mot aktivt kol. Tycket som byggdes upp vid andra provtillfället 

behöver undersökas mer. Analys av kolet före och efter skulle ge svar på hur 

resultaten går till. Den fortsatta forskningen skulle också behöva testa resultaten i fält 

för att se hur det praktisk genomförande fungerar. Det är minst lika viktigt att 

metoden är enkel att utföra i fält som att resultaten av provsvaren är positiva. Det är 

viktigt att kolet enkelt går att byta ut när det blir mättat, lika så hur lång tid det tar 

innan det blir mättat. En fortsatt forskning skulle även kolla på om det finns 

användningsområden för det mättade kolet. 

Slutsatser 

 Biokol kan fungera som rening av dagvatten. 

 Det tar upp oljeföroreningar effektivt. 

 Det tar upp kväve effektivt. 

 Biokol har inte samma upptagningsförmåga av tungmetaller. 

 Biokol har inte samma upptagningsförmåga för microplaster.  
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