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Framtagande av miljönyckeltal, 4.6.1. 
 

Inledning 
Dagvatten från stadens hårdgjorda ytor avleds till sjöar, vattendrag och reningsverk. På vägen 
tar dagvattnet upp och transporterar föroreningar och näringsämnen. Den långsiktigt hållbara 
lösningen för dagvattenhantering är att åtgärda föroreningarna vid källan. Källorna kan delas 
in i punktkällor och diffusa källor. En av de största punktkällorna till dagvattenföroreningar är 
trafikleder. För att bevara känsliga vattenmiljöer måste dagvatten från dessa markytor renas. 
Stockholm Vatten AB har i Stockholms Dagvattenstrategi (Stockholm Stad, 2002) fått 
helhetsansvaret för att rena och avleda dagvattnet från stadens mark och anläggningar. 
Vägverket ansvarar emellertid för föroreningarna från sina trafikleder.  

Stockholm miljönyckeltal 4.6.1 beskriver den andel vägyta som både har en trafikintensitet 
högre 15 000 fordon per dygn och avvattnas till ytvattenrecipienter som har dagvattenrening 
(Stockholm Stad, 2003). 

Metod och Metodik 
Arbetet med att ta fram ett beräkningsunderlag för miljönyckeltal 4.6.1 bestod av tre 
delprocesser. I den första delprocessen kartlades de befintliga dagvattenreningsanläggningar i 
Stockholm som togs upp i rapporten Dagvatten - Befintliga Anläggningar (Gatu- och 
fastighetskontoret m.fl, 2001). I den andra delprocessen kartlades de vägar som både har en 
trafikintensitet högre än 15 000 fordon per dygn och som avvattnas till ytvattenrecipient. I den 
sista delprocessen kartlades de delar av de utvalda vägarna där dagvattnet renas, i de under 
delprocess ett kartlagda anläggningarna. Därefter beräknades miljönyckeltalet. 

Delprocess 1 – Befintliga anläggningar 

Med hjälp av Kartago kunde de flesta av dagvattenanläggningarna digitaliseras. De 
anläggningar som ej fanns med i Kartago sattes ut på ungefärlig plats med hjälp av 
gatuadresser. Tunnelsystemen dubbelkontrollerades och jämfördes mot huvudsystemskartan 
för dagvatten (Stockholm Vatten, 1998). Till varje anläggning kopplades, där det fanns 
klarlagt, information om anläggningens namn, typ, recipient samt vem som äger, förvaltar och 
sköter anläggningen.  

Delprocess 2 – Vägar med en högre trafikintensitet än 15 000 fordon per 
dygn. 

Ur miljöförvaltningens trafikintensitetsdata gjordes ett urval av de vägar som hade en högre 
intensitet än 15 000 fordon per dygn. Vissa av de önskade vägarna missades dock i urvalet på 
grund av att mätningarna i vissa fall var uppdelad per körbana, d.v.s. två körbanor som var för 
sig understiger 15 000 men som tillsammans överstiger 15 000 fordon per dygn. Dessa 
”gluggar” letades upp och fylldes i. En jämförelse gjordes även mot Stockholms 
trafikflödeskartor (Gatu- och fastighetskontorets, 2003). 

Efter det första urvalet begränsades urvalet ytterligare till att bara innefatta de vägsträckor 
som ligger inom duplicerade ledningsnätsområden. Till detta användes återigen 
huvudsystemskartan för dagvatten (Stockholm Vatten, 1998) samt där det fanns tillgängligt 
tillrinningskartering av Stockholms sjöar och vattendrag (Miljöförvaltningen m.fl, 2000).  
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Delprocess 3 – Rening av dagvattnet 

De utvalda vägarna kontrollerades för att spåra om dagvattnet från dessa vägar renades i 
anläggningarna eller ej. En dubbelkontroll gjordes genom att utgå från anläggningarna och 
spåra deras tillrinningsområde med hjälp av höjdkurvor och följa dagvattenledningar.  

Utöver kontrollen om dagvattnet renades eller inte noterades, i detta skede, även antalet 
körfält på vägarna. Vägren räknades som ett halvt körfält, det innebar således att de vägar som 
är utrustade med vägren har ett extra körfält. Detta gjordes för att utifrån vägkarteringen 
(linjer) kunna beräkna en area. 

Förutom de anläggningar som renar dagvatten så renas även vissa vägars dagvatten i diken. 
För att begränsa arbetsinsatsen gjordes bedömningen att i de fall vägdagvattnet leds i diken 
räknas det som om vägdagvattnet har renats. Alla vägdiken är inte karterade i det av 
Stockholm Vatten AB tillgängliga kartmaterialet, därför antogs följande tumregler för att 
bedöma var vägdagvattnet avleds via vägdiken: 

⇒ Om det är längre avstånd än 100 meter mellan gatubrunnar antas att dagvattnet avleds 
via vägdiken (rening). 

⇒ Om det är tätare avstånd än 100 meter mellan gatubrunnar antas att dagvattnet ej 
avleds via diken (ej rening). 

⇒ Om endast halva vägen avleds till vägdike klassas det som om dagvattnet ej renas. 

Beräkning av miljönyckeltal 4.6.1  
För att beräkna miljönyckeltalet slogs informationen från steg två och steg tre samman till ett 
nytt lager som innehöll information om dagvattnet renades samt antal körfält av de utvalda 
vägarna se Figur 1, även vägsträckornas längd per attribut beräknades. 

 
Figur 1 Beräkningsprocess, Miljönyckeltal 4.6.1. 
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Nästa steg i processen var att utifrån det erhållna lagret beräkna hur stor den totala 
vägytan var (ATot) samt hur stor vägyta som har dagvattenrening (Arenas). Enligt Vägverkets 
hemsida (www.vv.se) är ett körfält mellan 3.5-3.7 m. Medelvärdet av detta, 3.6 m, används 
för att beräkna areorna (se Formel 1och Formel 2). 
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xi = längd på vägsträcka 

zi = antal körfält på samma vägsträcka 

n = totalt antal vägsträckor 
Formel 1, beräkning av total vägarea 
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xi = längd på en vägsträcka 

zi = antal körfält på samma vägsträcka 

r = totalt antalet vägsträckor där dagvattnet renas 
Formel 2, beräkning av vägarea där dagvattnet renas 
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Formel 3, beräkning av miljönyckeltal. 

Resultat & Analys 
All kartering och analys har skett i ArcMap 8.3. När all kartering var gjord så blev resultatet 
att dagvatten från ca 635 000 m2 av totalt ca 2 591 000 m2 renades, vilket gav ett 
miljönyckeltal på 24,5 %.  

Det bör kommenteras igen att bakom detta värde ligger antagandet att vägdiken i alla tillfällen 
räknas som fullgod rening. Det som också bör beaktas, som inte nämnts tidigare, är att även 
dagvatten som avleds till sedimentationsmagasinet Älvsjö-Mälarentunneln ingår i underlaget 
trots att detta dagvatten under sommarmånaderna pumpas till SYVAB. 
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