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Sammanfattning
Föreliggande examensarbete är utfört på uppdrag av Stockholms Miljöförvaltning och är
ett led i stadens miljöarbete som syftar till att begränsa användningen av koppar som takoch fasadmaterial. Koppar som byggnadsmaterial utgör en betydelsefull källa till det
diffusa kopparläckaget i Stockholm. För att minska detta läckage har Stockholms
miljöprogram 2002 – 2006, i avsnittet ”Säkra varor” och delmål 2:6, angivit stadens
miljöambition om att koppar på byggnader endast får användas när materialet är av
kulturhistoriskt värde.
Kopparhalterna i Stockholms mark- och vattenmiljöer visar överlag på förhöjda nivåer.
Mest tydligt framträder detta i Stockholms grundvatten och sjösediment, där kopparkoncentrationen är kraftigt förhöjd jämfört med den uppskattade bakgrundshalten.
Koncentrationerna i sedimenten bedöms enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
metaller i sediment som en stor till mycket stor avvikelse från naturliga förhållanden.
Avvikelserna är särskilt framträdande i stadens centrala delar, vilket visar att belastningen
på miljön i Stockholms stadskärna till stora delar har ett lokalt ursprung.
Koppar är ett livsnödvändigt ämne som behövs i små mängder i alla levande celler. En
alltför hög dos kan emellertid orsaka förgiftning hos framför allt vattenlevande
organismer. Den fria hydratiserade kopparjonen (Cu(H2O)62+) är den mest biotillgängliga
kopparformen och därmed även den mest toxiska. Studier visar att denna form av koppar
också är den som initialt utgör huvuddelen av den totalt avrunna mängden (60-100%) i
regnvatten som runnit över kopparplåt.
För att minska den diffusa emissionen från koppartak kan både rättsliga och frivilliga
medel användas av stadens aktörer. Miljö- och bygglagstiftningens regler när det gäller
att ställa krav på diffusa källor är emellertid otydliga vilket gör det problematiskt att
tillämpa gällande lagar på enskilda koppartak. Störst möjlighet att förhindra läggning av
kopparplåt finns i samband med nybyggnation, då staden kan ställa krav på byggherren i
samband med markanvisning och exploateringsavtal samt nyanslutning till det allmänna
vatten- och avloppsnätet. Vid restaurering av tak finns även möjligheten att neka
läggning av kopparplåt på kulturhistoriskt värdefulla hus om dessa inte ursprungligen
haft koppar som takbeklädnad då en sådan åtgärd skulle vara byggnadshistoriskt felaktig.
I de fall byggnaden saknar kulturhistoriskt värde är det huvudsakligen bestämmelser i
detaljplanen, alternativt områdesbestämmelser, som är vägledande vid bygglovshandläggningen. Möjligheten finns också att, i de fall plan- och bygglagen medger
bygglov, överlämna ärendet till Miljöförvaltningen som kan göra en platsspecifik
bedömning av om miljöbalkens hänsynsregler, och då i första hand produktvalsregeln,
kan tillämpas. Lokal rening av dagvatten är en metod som kan användas i de fall
koppartak tillåts och som förordas av stadens dagvattenstrategi.
Då ett befintligt koppartak ska restaureras saknas det i de allra flesta fall krav på att
bygglov eller bygganmälan ska lämnas in till en prövningsmyndighet. Detta gör att en
sådan åtgärd sällan kommer till myndigheternas kännedom och att det därför saknas
möjlighet att tillämpa eventuella restriktioner i de fall detta skulle vara motiverat, det vill
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säga när byggnaderna saknar kulturhistoriskt värde. Enligt en integrering av en digital
koppartaksinventering med en kulturhistorisk byggnadsklassificering, som ingått i
examensarbetet, omfattar dessa tak ca 13 procent av koppartaken i Stockholms innerstad.
Emissionen från denna takyta står för ca 108 kg koppar per år. Av det integrerade
kartskiktet framgår det också att de flesta koppartak i Stockholms innerstad, 59 procent,
finns på byggnader med högt kulturhistoriskt värde. Oklassificerade tak, d v s på hus som
byggts efter 1960, hör till den näst största kategorin.
Det integrerade koppartaksskiktet har även analyserats med avseende på hur mycket av
koppartaken som sammanfaller med stadens olika tillrinningsområden. Med
utgångspunkt i takytan inom respektive tillrinningsområde har den potentiella kopparemissionen beräknats för respektive mottagare; kombinerade avloppssystem 610 kg/år,
Mälaren 150 kg/år, Saltsjön 130 kg/år samt sjöar och vattendrag 74 kg/år. Siffrorna är
något överskattade p g a en osäkerhet som uppstod vid en automatisk sammanslagning
och ger därför en uppskattning av kopparläckagets storleksordning snarare än exakta
värden.
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1. Inledning
Koppar hör till en av de vanligast använda metallerna i samhället. Egenskaper som att
metallen är mekaniskt lättbearbetad, har en god förmåga att leda värme och elektricitet,
förmåga att bilda legeringar samt en hög korrosionsbeständighet är några av skälen till
kopparmetallens många användningsområden. Koppar är dessutom ett livsnödvändigt, s k
essentiellt grundämne för alla levande organismer. En alltför hög exponering av koppar
kan emellertid ge toxiska effekter.
Läckaget av koppar till miljön härstammar dels från punktutsläpp och dels från diffusa
utsläpp. En effektivare industriell rening under de senaste årtiondena har minskat
utsläppen av metaller från industrier och andra punktkällor i Sverige ned till under en
tiondel (Bergbäck och Johansson, 1996). I och med att användningen av tungmetallinnehållande produkter ökar i storstäder som t ex Stockholm har den diffusa spridningen
av metaller istället blivit en alltmer betydelsefull emissionskälla och ett växande
miljöproblemen. Detta har resulterat i att de senaste årens miljöarbete flyttat fokus från
produktionsleden till den miljöpåverkan som kommer från produktanvändningen.
För att belysa miljöproblemen med den diffusa spridningen av metaller har
forskningsprogrammet “Metaller i stad och land” bedrivits under åren 1994-99 i
Naturvårdsverkets regi. I delprogramet “Stad” har forskningen inriktats på problem i
storstadsområden med Stockholm som studieobjekt. Syftet har varit att undersöka vilka
metallflöden från teknosfären till biosfären som dominerar. Resultaten från programmet
har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Water, Air and Soil Pollution: Focus
(vol.1, nr 3-4, 2001). Forskningsresultaten ger ett bedömningsunderlag för vilka
produktflöden som bör åtgärdas för att minska utläckaget av metaller som riskerar att
orsaka skador på miljö och hälsa. Av de studerade metallerna domineras Stockholms
metallager av koppar och koppartak utpekas som en av de produkter som utgör en
betydande källa till kopparspridningen i Stockholm (Sörme m fl, 2001b). I takt med att
användningsområden för metaller som kan ge skador på ekosystem och människan
identifieras, krävs det en ny typ av miljöarbete som kartlägger dessa produkters
användning och där föreslår åtgärder som utgör ett bättre alternativ för miljön.
Med utgångspunkt i en miljöutredning, som beskrivit miljötillståndet i Stockholm utifrån
de 15 nationella miljökvalitetsmålen, har de mest angelägna åtgärderna beskrivits i ett
nytt miljöprogram för Stockholms stad. Miljöprogrammet består av sex huvudmål som i
sin tur indelas i delmål. Miljömålet “Säkra varor” grundar sig på de nationella miljökvalitetsmålen om ”Giftfri miljö” och ”Skyddande ozonskikt”. Ett av delmålen under
denna rubrik pekar på kopparanvändningen och till att endast tillåta koppar som tak- och
fasadmaterial när materialet är av kulturhistoriskt värde. Målsättningen är att genom de
uppställda miljökraven på bl a byggmaterial få en miljö som är fri från gifter.
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1.2 Syfte
Syftet med föreliggande examensarbete är att göra en kunskapssammanställning som
beskriver kopparns naturliga och antropogent betingade förekomst i miljön, metallens
kemiska egenskaper samt dess biologiska effekter. Särskild tonvikt läggs på utläckaget av
koppar orsakad av tak- och fasadmaterial som korroderar och som därmed utgör en
betydande källa till den diffusa spridningen av metallen till Stockholms yttre miljö.
Studien kommer även att redogöra för vilka möjligheter som finns att förebygga och
minska påverkan från koppartak genom gällande miljö- och bygglagstiftning samt de
krav, riktlinjer och mål som finns formulerade i flera av Stockholms stads program och
strategier. Målsättningen är att denna del av studien ska kunna fungera som ett underlag
till handläggningsrutiner för ärenden där byggherren eller fastighetsägaren avser att lägga
koppartak.
Koppartak har ett stort estetiskt värde och kan ur detta perspektiv vara önskvärda för att
bevara stadsbilden och för att slå vakt om gamla hantverk. Kulturminnesvården kan
emellertid ibland hamna i konflikt med miljöintressen vilket skapat ett behov av att
identifiera de platser där koppar anses vara särskilt värdefull. Som ett led i arbetet med att
begränsa användningen av kopparprodukter har examensarbetet därför även gått ut på att
integrera en digital flygbildsinventering av koppartak i Stockholm med kartmaterial där
bebyggelsen i Stockholms innerstad klassificerats utifrån dess kulturhistoriska värde. En
sådan sammanslagning av information gör det även möjligt att uppskatta hur mycket av
kopparläckaget inom olika recipienters tillrinningsområden som på sikt kan begränsas
genom att i samband med t ex en omläggning av koppartak tillämpa Stockholms stads
mål.
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2. Arbetsgång
2.1 Litteratursökning
För att ge en bakgrund till den miljöpåverkan som ett ökande kopparlager i tätbebyggda
områden medför, inleddes arbetet med en kunskapssammanställning om kopparns
naturliga förekomst, dess användningsområden samt vilka effekter som förhöjda
kopparhalter har på djur- och växtlivet i recipienterna. Informationen som beskriver
kopparns kretslopp samt ansvarsfördelningen och de rättsliga medel som aktualiseras vid
arbetet med att förebygga påverkan från koppartak erhölls dels genom en litteraturstudie
och dels genom intervjuer med personer på Stockholms Miljöförvaltning, Stockholms
stadsmuseum och Stockholms stadsbyggnadskontor.

2.2 GIS-analys
På uppdrag av Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten AB har institutet för vatten- och
luftvårdsforskning (IVL) kartlagt koppartak i Stockholms, Solnas och Sundbybergs
kommuner med hjälp av digitala flygdata (Ekstrand m fl, 1997). För att underlätta
tillämpningen av det miljökrav som ställs på koppar i byggnadsmaterial, i det nya miljöprogrammet för Stockholms stad, har informationen från koppartaksinventeringen
integrerats med en kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen i Stockholms innerstad
till ett eget bildskikt.
Den resulterande kartbilden, som visar koppartaken i Stockholms innerstad och deras
kulturhistoriska värde, har även analyserats med avseende på hur mycket av takarealen
som sammanfaller med Mälarens, Saltsjöns samt andra sjöars och vattendrags
tillrinningsområden samt som via kombinerade avloppssystem transporteras till något av
Stockholms reningsverk.
Programmen som användes för de nämnda analyserna är:
• Arc View 3.0
• Microsoft Excel 2000
Kartmaterialet som ingått i analyserna är:
• Kulturhistorisk byggnadsklassificering, producerad 1996 av Stockholms
stadsmuseum och Stockholms stadsbyggnadskontor i skalan 1:7 000.
• Digital koppartaksinventering, Ekstrand m fl, 1997.
• Vattenprogram för Stockholm – sjöar och vattendrag, 1994, i digital form.
I avsnitt 5 beskrivs analysmetoden och det använda materialet mer utförligt.
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3. Kopparns kretslopp
Mineralsammansättningen i berggrunden och i jordlagren är avgörande för kopparns
naturliga förekomst i miljön. Kemisk vittring av mineralpartiklar samt olika biologiska
processer frigör metaller och andra kemiska föreningar, från jord och berg till vatten och
luft, i ett så kallat geokemiskt kretslopp. Koppar tillsammans med andra essentiella
ämnen ingår också i olika organismers näringsupptag. På så sätt är även växter och djur
en del av kretsloppet, där kopparns biotillgänglighet är ett mått på organismernas
förmåga att tillgodogöra sig metallen och andra livsnödvändiga ämnen.
Det naturliga kretsloppet har även påverkats av människans utnyttjande av naturresurser
som bidragit till en ökad spridning av metaller till naturen. I storstadsområden frigörs
koppar från teknosfären till biosfären i samband med olika korrosionsprocesser samt
mekaniskt slitage av metallen. Industrisamhällets intensiva bruk av koppar och andra
metaller har medfört stora ingrepp i metallernas naturliga kretslopp vilket kan resultera i
förhöjda halter som riskerar att störa ekosystemen.

3.1 Kopparns kemi i naturliga media
Koppar i ren form är en rödglänsande metall som i det periodiska systemet ingår i samma
grupp som ädelmetallerna guld och silver. Dessa metaller har fler gemensamma
egenskaper som t ex god förmåga att leda värme och elektricitet. Till skillnad från guld
som hör till gruppen siderofila element, d v s ämnen som förekommer i sin elementära
form, hör emellertid koppar och silver till de kalkofila elementen som i naturen
förekommer som sulfider.
Koppar förekommer i huvudsak med oxidationstalen I+ och II+ i naturliga miljöer.
Förutom metallisk koppar är tvåvärd koppar den enda stabila formen i syrerik miljö och
förekommer i löst, kolloidal och partikulär fas. De mekanismer som styr omfördelningen
av koppar(II+) mellan de olika faserna (figur 1) och därmed även dess mobilitet samt
biotillgänglighet är; komplexbildning med organiska och oorganiska ämnen, adsorption
på kolloider och suspenderade partiklar, utfällning samt upplösning (Sternbeck, 2000).
Dessa processer styrs dels av kopparns kemiska och fysikaliska egenskaper, dels av den
miljö där metallen förekommer. Kännetecknande för den tvåvärda kopparjonen är att den
allmänt sett är starkt benägen att bindas till komplexbindand ämnen, s k ligander, i vatten
och jord samt till stora biomolekyler (enzymer, andra proteiner, nukleotider, etc.) i olika
organismer (Landner och Lindeström, 1998). Detta innebär att det i naturvatten ofta bara
är 1% eller mindre av den totala kopparmängden som förekommer som fri jon (Balsberg
m fl, 1981).
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Figur 1: Översikt över de huvudsakliga processer och mekanismer som styr
omfördelningen mellan en metalls olika faser i ytvatten. Modifierad figur efter
förlaga från Salomons och Förstner, 1984.

3.2 Kopparns naturliga förekomst i berggrunden och i de lösa
avlagringarna
I jordskorpan har koppar en medelhalt på 55-70 mg/kg (Thornton, 1995). Kopparinnehållet varierar dock mycket mellan olika bergarter (tabell 1) och kan även uppvisa en
kraftig variation mellan två bergarter av samma slag. De högsta halterna uppträder i
vulkaniska, basiska bergarter. Bland de sedimentära bergarterna utmärker sig skiffrar där
framför allt alunskiffer kan innehålla höga kopparhalter. Kalksten och sandsten har som
regel låga kopparhalter. I graniter och gnejser, som är de bergarter som dominerar i
Sverige, är kopparhalterna relativt låga.
Tabell 1: Kopparhalter i olika bergarter (mg/kg). Efter Thornton, 1995.
Bergarter
Magmatiska, basiska, t ex basalt
Magmatiska, sura, t ex granit
Lerskiffer
Alunskiffer
Kalksten
Sandsten

Variationsbredd

Medelvärde

30-160
4-30
18-120
20-200
<1-20
<1-10

90
15
50
70
4
2
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De huvudsakliga kopparfyndigheterna i världen, 90%, förekommer främst i sulfidmalmer
(kopparglans och kopparkis) medan en mindre kvantitet, 9%, utgörs av oxidmalmer som
t ex kuprit och malakit (tabell 2). Metallisk koppar uppträder endast i sällsynta fall i ren
form i naturen och utgör mindre än 1% av de brytvärda koppartillgångarna
(Balsberg m fl, 1981). I Sverige liksom i övriga Norden är kopparkis det enda brytvärda
kopparmineralet med förekomster i t ex Aitik i mellersta Lappland, Skelleftefältet och
Falunområdet. Typiska kopparhalter i brytvärda malmer brukar anges till mellan
0,15 % och 1%, eller ännu högre (Landner och Lindeström, 1998).
Tabell 2: Brytvärda kopparmalmer och deras användningsområden.
Efter Balsberg m fl, 1981.
Benämning

Kemisk formel

Användning

Koppar(II)acetat
Malakit, grön kopparmalm
Kopparlazur, azurit

Cu(CH3COO)2
Cu2(OH)2CO3
Cu3(OH)2(CO3)2

Kuprit, röd kopparmalm

Cu2O

Kuprioxid, tenorit

CuO

Koppar(II)sulfat
Kopparvitriol, blåsten

CuSO4
CuSO4•5H2O

Kopparglans
Kopparkis, kalkopyrit

Cu2S
CuFeS2

Galvanisering, färgämne.
Viktigt mineral för kopparframställning.
Viktigt mineral för kopparframställning,
färgpigment.
Viktigt mineral för kopparframställning, i
båtbottenfärger.
Avsvavling av petroleum, färgning av glas och
emalj.
Bekämpning av alger och svampar.
Framställning av konstsiden, elektrolytiska bad,
träimpregnering.
Viktigt mineral för kopparframställning.
Viktigt mineral för kopparframställning.

Kopparns mångsidiga egenskaper har gett den ett brett spektrum av användningsområden
som diskuteras mer ingående under avsnitt 3.4 och 3.4.1.
Variationer i jordarters kopparinnehåll avgörs i första hand av sammansättningen hos den
bergart som materialet härstammar ifrån. De flesta mineraljordar har under sin bildning
transporterats med is, vatten eller luft och kan därför ha en annan sammansättning än vad
som svarar mot berggrunden på den plats där de avsatts. Avsevärt högre markhalter än
förväntat kan emellertid förekomma i nära anslutning till ytliga förekomster av kopparmineraliseringar samt i närheten av antropogena emissionskällor där marken infiltrerats
av kopparhaltigt vatten.
Metalläckaget från marken beror också av mängden humusämnen i det översta markskiktet som bildar mycket starka komplex med kopparjonen. Koppar(II)komplexens
stabilitet minskar dock snabbt med sjunkande pH-värde (<3,5) p g a att antalet negativt
laddade partikelytor på t ex humussyror minskar, och därmed även deras förmågan att
binda Cu2+. I takt med att halten av den fria jonen ökar med sjunkande pH ökar även
risken för negativa effekter av koppar på både mikroorganismer och växter, se avsnitt 3.3.
Humusämnen är av störst betydelse för bildningen av stabila kopparkomplex i
naturjordar. I åkermark, som i regel är svagt sur till neutral, bidrar lerpartiklar samt järnoch manganoxider till fastläggningen (Balsberg m fl, 1981). Lermineral har en stor
tendens att binda till sig vissa metaller. Denna fixering av framför allt metaller med liten
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jonradie, som t ex koppar men även kobolt och krom, tillskrivs vanligen adsorptionsprocesser, d v s relativt lösa bindningar mellan värdmineral och tungmetall (Ekelund,
1993). Markskiktets sammansättning och koncentration av tungmetaller styrs också av
klimatberoende vittringsprocesser. I Sverige är nederbördsmängden hög i förhållande till
avdunstningen vilket under sura markförhållanden kan resultera i att koppar lakas ur de
ytligare markskikten. Den naturliga urlakningen av koppar påskyndas ytterligare av sur
nederbörd.

3.3 Biotillgänglighet
Koppar är en essentiell metall och behövs i små mängder i alla levande celler. Hos de
flesta organismer kan emellertid förhöjda kopparhalter ge toxiska effekter. Även alltför
låga doser kan orsaka skada i form av bristsymptom, se figur 2. Det optimala intervallet,
som inte medför någon risk för skada, varierar både med yttre betingelser i miljön och
mellan olika arter (Karlén, 2001). Generellt är de naturliga kopparhalterna högre i större
vattendrag än i mindre floder och sjöar. Då halterna är naturliga är det troligt att
ekosystemet är anpassat till de högre koncentrationerna och risken för biologiska effekter
är inte lika stor som i mindre vattendrag (Naturvårdsverket, 1999b).
Hälsa

Dos
Dödlig

Brist

Optimalt intervall

Toxisk

Dödlig

Figur 2: Sambandet mellan upptagen metalldos och dess hälsoeffekter på en organism.
Modifierad figur efter förlaga från Karlén, 2001.
Det kopparintag som orsakar brist respektive förgiftning varierar mycket mellan olika
grupper av landlevande djur. Bland däggdjuren är särskilt idisslare men även marsvin och
kanin känsliga för överskott av koppar (Balsberg m fl, 1981). För människan är koppar
lågt till måttligt giftig. Magsmärtor och diarré är typiska symptom på kopparförgiftning
som kan uppkomma hos framför allt barn och känsliga personer. Till skillnad från
landlevande djur är vattenlevande organismer däremot oftast mycket känsliga för
förhöjda kopparhalter. Kopparns toxicitet för olika organismgrupper avtar i regel enligt
följande (Sternbeck, 2000):
bakterier > svamporganismer > växtplankton >högre växter
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För att ett ämne ska ha en biologisk effekt måste det vara biotillgängligt, d v s i en sådan
kemisk form att det kan tas upp av olika typer av organismer. Den fria hydratiserade
Cu2+-jonen (Cu(H2O)62+) är den mest biotillgängliga kopparformen och därmed även den
mest toxiska. Andra kopparföreningar som också visat sig vara biotillgängliga är
Cu(OH)+ och Cu2(OH)22+ (Karlén m fl, 2002). Faktorer som har störst betydelse för
regleringen av fri Cu2+, och därmed även för kopparns biotillgänglighet och giftverkan, är
kopparns totalhalt samt de organiska ämnenas koncentration och typ som kan komplexbinda metallen, s k ligander. Förhållandet mellan den fria Cu2+-jonen och den organiskt
bundna kopparn beror också av ligandernas koncentration men även av de bildade
komplexens stabilitet, som varierar stort mellan olika ligander. En hög koncentration av
ligander samt komplex med en hög stabilitet leder med andra ord till att större delen av
den lösta kopparn kommer utgöras av organiska komplex. Reaktionen kan beskrivas på
följande sätt där L är den fria liganden (Sternbeck, 2000):
Cu2+ + L ⇔ CuL
De mycket starka liganderna i akvatiska system, till vilka merparten av kopparn binds, är
enligt flera studier troligen bildade av cyanobakterier (Coale och Bruland, 1988; Verweij
m fl, 1989). Då cyanobakterier hör till en av de känsligaste organismerna för koppar kan
de slås ut vid en ökad kopparexponering vilket medför att bildningen av liganderna, och
därmed även regleringen av kopparns biotillgänglighet, minskar. Detta visar på cyanobakteriernas ekologiska betydelse eftersom Cu2+- halterna nu kan stiga till nivåer som är
skadliga för andra organismgrupper (Sternbeck, 2000).
En annan faktor, som utöver bildningen av organiska komplex har betydelse för den fria
hydratiserade kopparjonens toxiska effekter på vattenlevande organismer, är t ex en
ökning av vattnets hårdhet. Ökad hårdhet åtföljs normalt av ökande alkalinitet och pH.
Därigenom ökar även halten av CO23- och OH- vilket underlättar bildningen av
oorganiska komplex och till att andelen biotillgänglig koppar minskar (Lithner, 2002).
Koppar bunden i organiska komplex anses vanligen inte biotillgänglig. Detta är dock en
missuppfattning. Systemet är buffrat genom att Cu2+ står i jämvikt med organiska
komplex. Den fria kopparjonens aktivitet styr upptagshastigheten, varmed koppar
transporteras in i cellen, men begränsar inte den mängd som kan tas upp och som kan
vara 1000-faldigt större. Denna modell, som bygger på antagandet att metalltoxiciteten är
relaterad till den fria metalljonens koncentration, brukar refereras till som ”free ion
activity model” (FIAM) (Sternbeck, 2000). Ett mindre antal laboratorieförsök har även
visat att vissa lipofila, d v s fettlösliga, organiska kopparkomplex kan tas upp passivt och
mycket snabbt över cellmembranen i flera växtplankton (Phinney och Bruland, 1994).
Kopparns toxicitet beror emellertid inte enbart av den fria kopparjonens aktivitet utan
även av andra faktorer. Utöver andra kopparföreningar och komplex som visat sig bidra
till kopparns giftverkan, har det också framkommit att katjonerna Ca2+, Mg2+, Na+ och H+
konkurrerar med kopparjonen om bindningsplatserna på organismernas receptorer. Som
ett resultat av dessa katjoners närvaro minskar den fria metalljonens giftighet.
Omfattningen av denna skyddande effekt avgörs av jonernas koncentration i lösningen
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samt av hur starkt de binds till receptorerna (Di Toro m fl, 2001 och Karel m fl, 2002).
Detta visar att, för att bedöma en metalls biotillgänglighet, måste man ta hänsyn till både
den fria jonens aktivitet samt interaktionerna på platsen för den toxiska verkan (site of
toxic action).
En nyligen utvecklad s k biotisk ligand modell (BLM), som tagits fram för att kunna
bedöma den akuta metalltoxiciteten hos akvatiska organismer, inkluderar båda dessa
faktorer (figur 3). Huvudantagandet för BLM är att biologiska effekter uppkommer när
den fria metalljonen reagerar med en receptor på en organism och bildar ett s k metallbiotiskt ligandkomplex. Hur mycket av en metall som binds beror både av den mängd
som komplexbinds till organiska och oorganiska ligander samt på konkurrensen om den
biotiska liganden mellan de toxiska metalljonerna och andra katjoner i lösningen
(Di Toro m fl, 2001). Hos t ex fiskar förekommer den biotiska liganden (BL) på ytmembranet av gälarna i form av ett transportprotein som reglerar jonsammansättningen i
blodet. Bindning av metaller till fiskarnas receptorer kan störa dessa jonreglerande
processer och ha en dödlig effekt (McDonald m fl, 1989).
Ca2+
Mg2+
Na+
H+

Ytmembran på
fiskgälar.
(Biotisk ligand)

DOC

Cu2+

Cu2+

Organiska komplex

Aktiva metallreceptorer.
Oorganiska
komplex.
T ex: Cu-hydroxider

Cu-karbonater

Figur 3: Ett konceptuellt diagram över den biotiska ligand modellen (BLM). DOC = löst
organiskt kol (eng. Dissolved Organic Carbon). Modifierad figur efter förlaga
från Pagenkopf, 1983.
Dödlighet, eller annan toxisk effekt som kan uppkomma, definieras enligt modellen som
den metallackumulation på den biotiska liganden som når upp till eller överstiger en
kritisk koncentration (Di Toro m fl, 2001). Utifrån komplexkoncentrationen kan den
toxiska effekten direkt bedömas, oberoende av den kemiska och fysikaliska vattenkaraktäristiken (Karel m fl, 2002).
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3.4 Kopparns användningsområden
Människans utnyttjande av metaller för framställning av bl a enkla verktyg och vapen kan
dateras tillbaka till bronsåldern. Turkiet, Indokina, Wales och Spanien är exempel på
några kända centra från förhistorisk tid där koppar och tenn, som är huvudingredienserna
i brons, bröts ur malmer. Koppar bröts också i relativt stor skala under det Romerska
Imperiet för användning i olika legeringar samt för tillverkning av mynt (Thornton,
1995).
Sverige hade en dominerande ställning som kopparproducent mellan 1500 och1700-talet.
Ett utbrett användningsområde för metallen var som utvändigt byggnadsmaterial.
Kopparplåt utgjorde då som nu en stark och motståndskraftig takbeklädnad som
behövdes i ett klimat med rikliga mängder snö under vintrarna. I och med den industriella
revolutionen, då behovet av metaller ökade, expanderade den storskaliga kopparutvinningen. Den enskilda händelse som troligen bidragit mest till dagens omfattande
kopparanvändning är införandet av elektricitet. Flera av metallens fördelaktig
egenskaper, däribland den näst efter silver bästa elektriska ledningsförmåga, gjorde
koppar lämplig för distribution av elström (Landner och Lindeström, 1998).
En betydande mängd metall har byggts in i de konstruktioner och produkter som
förekommer i det moderna samhället och har lett till en ökad ackumulering i tätbebyggda
miljöer. De största kvantiteterna av koppar finns i skyddade miljöer, som t ex kablar, en
mindre del av kopparn exponeras emellertid på sådant sätt att det leder till omfattande
utsläpp till omgivningen. Korrosion och slitage av produkter gör att metallspridningen i
princip fortgår så länge produkterna är i bruk och bidrar till utläckaget från teknosfären
till biosfären.

3.4.1 I det moderna samhället, Stockholm
Stockholms stad är omgärdat av vatten. Väster om Stockholm ligger sjön Mälaren som
rinner genom stadens centrala delar för att slutligen mynna ut i Saltsjön. I denna
skärningspunkt mellan Mälarens söta och Saltsjöns bräckta vatten grundades Stockholm
under mitten av 1200-talet. I dag uppgår stadens invånarantal till ca 700 000 på en yta av
187 km2 (figur 4).

Figur 4: Stockholms stad. Bildkälla: Stockholms stad 2003, internet.
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Vid sekelskiftet var Stockholm under en stark industriell utveckling. Metallindustrin har
varit en av de dominerande industrierna och dominerat hela 1900-talet. Spår efter de olika
metallbranscherna, som utgjort en betydande emissionskälla, återfinns i bland annat
bottensediment i de sjöar och vattendrag som omger Stockholm. Olika kemiska och
fysikaliska processer, se avsnitt 3.6.3, bidrar till att metaller kan anrikas och fastläggas i
sedimenten vilket gör dem till en viktig metallsänka. De senaste årtiondena har industriutsläpp samt andra punktutsläpp minskat kraftigt medan miljöproblemen med den diffusa
spridningen av metaller istället ökat i betydelse (Bergbäck och Johansson, 1996).
Forskningsprogrammet ”Metaller i stad och land” har studerat det diffusa metallflödet i
Stockholms stad. Av de i studien undersökta metallerna domineras Stockholms
metallager av koppar (ca 123 000 ton) (Sörme m fl, 2001a). I tabell 3 ser man att tung
elektrisk utrustning och kabel utgör de dominerande posterna och står för ca 50% av den
totala ackumulerade mängden koppar i Stockholm (Sörme m fl, 2001b). Inom dessa
områden sker återvinning av kopparmetallen, dessutom utgör de nämnda användningsområdena en skyddad miljö. Andra användningsområden som däremot utgör viktiga
källor för den diffusa spridningen av koppar är: vattenledningsrör, tak och fasader samt
fordonens bromsbelägg. En betydande mängd koppar finns också lagrad i mässingsprodukter (en legering av koppar och zink) som t ex badrums- och kökskranar,
kopplingar, skruvar, prydnadsföremål m m.
Tabell 3: Lagrad kopparmängd i antroposfären samt dess emission, Stockholm – 1995.
Från Sörme m fl, 2001b.
Produkt

Lagrad
mängd (ton)

50 000
Tung elektrisk utrustning
28 000
Kraftkabel
22 000
Mässing
6 500
Tappvattensystem
4 200
Telekabel
4 200
Tak
3 100
Personbilar
2 700
Hushållsmaskiner
970
Elektronik i hushåll; TV,
video och persondator
570
Träimpregnering
500
Telestationer
430
Jordtag och jordlinor
200
Luftledningar
16
Båtbottenfärg
?
Asfaltslitage
?
Bromsbelägg
?
Däck
a
DV = dagvatten, ARV =avloppsreningsverk

Exponerad mängd
(ton)

Emission
(kg/år)

Försumbar
Försumbar
1 400
6 500
Försumbar
4 200
1 200
Försumbar
Försumbar

Försumbar
Försumbar
Potentiell
4 300
Försumbar
1 200
Potentiell
Försumbar
Försumbar

570
Försumbar
430
200
16

Potentiell
Försumbar
40-900
1 200
700
400
3 900
200
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Mottagarea

ARV
DV

Jord
DV/Jord
Vatten/Jord
DV/Jord
DV/Jord
DV/Jord

De fyra användningsområden som utgör de främsta spridningskällorna från Stockholms
teknosfär till luften och vattnet (tabell 3) domineras av tappvattensystem (4300 kg/år),
där även utläckaget från mässing är inkluderat, samt bromsar (3900 kg/år). Även luftledningar, som försörjer tåg och spårvagnar med ström, samt tak utgör betydande
emissionskällor (1200 kg/år vardera) (Sörme m fl, 2001b). Som visas i figur 5 så är det
också dessa och inte de dominerande användningsområdena, som tung elektrisk
utrustning och kraftkabel, som utgör den främsta miljöpåverkan. Det uppskattade
kopparläckaget från tak och fasader bygger på en flygbildsinventering av koppartak i
Stockholm (Ekstrand m fl, 1997) och diskuteras mer ingående i avsnitt 5. Kopparflödet
från de olika källorna transporteras till sediment och mark som tillsammans utgör
metallsänkor. Dessa sänkor är emellertid temporära då metaller kan frigöras och t ex
transporteras vidare från marken till grundvattnet. Metallflödet som går via reningsverken
blir till stor del kvar i rötslammet och förs vidare till jordbruket eller deponeras
(Bergbäck m fl, 2001).

Figur 5: Spridning av koppar från olika källor till omgivande miljön.
Bildkälla: Miljöförvaltningen 2003, internet.

3.5 Korrosion, avrinning och transport
Metallisk koppar, Cu(0), är i torra, rumstempererade miljöer mycket stabil. Vid
exponering utomhus i fuktig luft oxideras emellertid metallen. Närvaro av luftföroreningar i atmosfären samt en förhöjd temperatur påskyndar oxidationsmekanismerna
ytterligare (Landner och Lindeström, 1998). Andelen koppar som rinner av en metallyta
beror på många parametrar som t ex: förekomsten av våt- och torrperioder, solstrålning,
vindriktning samt nederbördens volym, intensitet och surhet. Förenklat uttryckt kan man
säga att atmosfärisk exponering av en metallyta omfattar två parallella processer: tillväxt
av korrosionsprodukter samt avlägsnande av korrosionsskiktet genom erosion,
upplösning och avsköljning (He m fl, 2001a).
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3.5.1 Atmosfärisk korrosion av koppar
I stadsmiljöer, där atmosfären ofta innehåller förhöjda halter av luftföroreningar som t ex
svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) samt olika salter, bildas det med tiden ett skikt av
korrosionsprodukter, s k patina, på exponerade kopparytor. Korrosionsprocessen är en del
av ett naturligt förlopp där metallen strävar efter att genom olika spontana reaktioner nå
sin mest stabila form, t ex den som kopparmetallen hade i sin ursprungliga oraffinerade
form.
Patinan kan förenklat sägas bestå av ett initialt bildat inre skikt av svart kuprit (Cu2O)
och ett yttre grönt skikt av brokantit (Cu4(OH)6SO4) som bildas efter tiotals år av
exponering. I verkligheten utgörs patinan av en blandning av olika svårlösliga kopparföreningar vars sammansättning beror av vilka luftföroreningar som är närvarande i den
omgivande miljön (Persson och Kucera, 1996). I t ex kustnära saltvattenmiljöer består
den gröna patinan av Cu2(OH)3Cl istället för av brokantit (Landner och Lindeström,
1998). Detta kan kanske förklara att många upplever färgen på ärgade kopparytor i
Göteborg som blågröna till skillnad från den mer gulgröna nyansen på Stockholms
koppartak. Även kopparpanelens utsatthet för nederbörd är av betydelse för korrosionsprodukternas bildning. Försök på nya kopparytor, där korrosionsförloppet jämförts
mellan paneler som skyddats från regn med de som exponerats fritt för atmosfärisk
påverkan, visade att nederbördens avtvättningsförmåga fördröjde bildningen av sulfatinnehållande korrosionsprodukter (Odnevall och Leygraf, 1997).
I takt med att korrosionsprodukterna antar en stabilare form samt bildar ett tjockare skikt
som försvårar interaktionerna mellan metallytan samt luft- och vattenfasen, avtar
korrosionen efter hand. Korrosionshastigheten är i regel som störst i initialskedet av
exponeringen för att efter ett par år anta ett mer konstant värde, vilket avspeglar
uppbyggnaden av den skyddande patinan. En sådan trend i korrosionsförloppet har t ex
kunnat fastställas av He m fl (2001b) i en studie som genomfördes under 48 veckor i
centrala Stockholm. Korrosionshastigheten på nya kopparytor som exponerades i
atmosfären minskade med 40% mellan den 8:e och den 48:e försöksveckan och uppgick
till 6,7 g m-2år-1. För koppar som utsatts för atmosfärisk påverkan under en längre tid och
som nått ett jämviktstillstånd föreslår FitzGerald (1996) en konstant korrosionshastighet
på 1,8-2,7 g m-2år-1.
Av avgörande betydelse för de flesta metallers korrosionshastighet är närvaro av vatten
samt luftföroreningarnas depositionshastighet till vattenfilmen. Det är emellertid viktigt
att titta på färska rapporter av uppmätta korrosionshastigheter då svaveldioxidhalten i
Europa sjunkit markant under de senaste 20 åren som en följd av skärpta utsläppsregler
samt minskade svavelhalter i fossila bränslen. I Stockholms stadsluft har nivåerna av
svaveldioxid minskat markant sedan 1980-talet. Mätningar på Södermalm (Torkel
Knutssonsgatan) visar att svaveldioxidhalten minskat med 90–95 % och har sedan 1997
legat på ett tämligen konstant årsmedelvärde på ca 2 µg/m3 (Burman m fl, 2001).

3.5.2 Avrinning från kopparmetall på tak och fasader
I många tidigare genomförda studier har ingen distinktion gjorts mellan korrosionshastigheten och avrinningshastigheten för en exponerad metallyta. Man har utgått ifrån
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att mängden avrunnen metall var densamma som mängden bildade korrosionsprodukter.
En avgörande fråga för förståelsen av metallers utläckage till omgivningen är emellertid
hur mycket metall som frigörs från en yta som exponeras utomhus samt hur mycket som
stannar kvar på metallytan i form av svårlösliga produkter (Persson & Kucera, 1996).
Undersökningar som genomfördes i Göteborg på 70-talet av Kucera och Collin (1977)
visade att andelen avrunnen koppar i förhållande till mängden korroderad metall, efter ett
års exponering, uppgick till mellan 20 och 48%. En färskare rapport från ett fältförsök i
Stockholm (Odnevall och Leygraf, 1997), där kopparmetall exponerades i två år, uppger
ett förhållande på 22%.
Korrosionsprodukten brokantit är mycket mer svårlöslig, pKs = 69, än kuprit vars
löslighetskonstant är pKs =15 (Odnevall och Leygraf, 1997). He m fl (2001b) har i sin
undersökning emellertid visat att kopparmetall som har en fullt utvecklad patina kan ha
högre avrinningshastighet än metallplåt som inte exponerats i atmosfären och därmed inte
utvecklat något korrosionsskikt, figur 6. Efter 48 veckors exponering uppmättes avrinningen av koppar till 1,3 g/m2 (ny), 2,1 g/m2 (40 år) och 1,9 g/m2 (100 år). Resultatet
kan bero på att en äldre patina kan ha högre porositet än en korrosionsyta med en lägre
ålder. En undersökning av korrosionsprodukter i genomskärning, på en 40 år gammal
kopparyta, visade att patinan genomskars av en mängd vertikala sprickor. En sådan porös
struktur kan absorbera betydande mängder vatten och på så sätt öka metallens totalt
exponerade yta.

Figur 6: Exponeringsålderns inverkan på avrinningen från kopparmetall (● ny,
♦ 40 år, ▲ 100 år). Från He m fl (2001b).
De ovan nämnda studierna från Stockholm visar att andelen koppar som rinner av i löst
form i förhållande till den mängd som stannar kvar på metallytan som svårlösliga
korrosionsprodukter varierar med exponeringstiden. Detta samband framkom även i
resultat från en fältexponering av kopparprover i Stockholm, under åren 1987-95, där
andelen avrunnen koppar efter åtta år uppskattades från 38 till 61% (Stöckle, 1996).
I figur 7 ser man att korrosionshastigheten avtar starkt vid längre exponeringstid.
Avrinningshastigheten har jämförelsevis en långsammare avtagande tendens vilket
indikerar att avrinnings- och korrosionshastigheterna närmar sig varandra vid längre
exponeringstider (Persson & Kucera, 1996).
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Exponeringstid / år

Figur 7: Genomsnittlig korrosions- och avrinningshastighet under olika exponeringstider
samt differentiell korrosions- och avrinningshastighet mellan år 4 till 8, för
kopparprover exponerade i Stockholms innerstad under åren 1987-1995.
Från Persson & Kucera, 1996.
Kopparmetallens exponeringstid samt egenskaper som korrosionsprodukternas löslighet,
och morfologi är alla av stor betydelse för avrinningshastigheten. Ytterligare parametrar
som inverkar på andelen avrunnen koppar är nederbördens beskaffenhet och olika miljöegenskaper, figur 8. Mätningar i laboratorium har visat att både nederbördsmängden och
nederbördens intensitet påverkar andelen frigjord koppar. Ett nederbördstillfälle med
mycket låg intensitet, som t ex duggregn (< 1 mm/h), frigör mer koppar jämfört med
samma nederbördsmängd fast med en högre intensitet. Detta beror troligen på att en lägre
intensitet ger en längre uppehållstid för vattendropparna på metallytan och i och med det
längre våtperioder som möjliggör att större kvantiteter patina kan lösas upp (He m fl,
2001b). Ett liknande samband verkar även gälla för perioder med snö, där relativt små
nederbördsmängder bidrar till relativt hög kopparavrinning. Snösmältningen är troligen
den fas som har störst effekt på avrinningen då olika korrosiva föreningarna, som finns
inkorporerade i snön, blir mer mobila och därmed även mer reaktiva (Odnevall och
Leygraf, 1997).
Miljöegenskaper:
torra och våta perioder,
torrdeponerade föroreningar

Nederbördsegenskaper:
volym, intensitet, pH

Ytegenskaper:
korrosionsprodukter, morfologi
(porositet mm), tjocklek

Avrinningsmängd

Figur 8: Faktorer som påverkar avrinningsmängden av koppar från en kopparyta.
Från He m fl (2001b).
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Andelen frigjord koppar varierar även under ett nederbördstillfälle då de mest lättlösliga
korrosionsprodukterna sköljs av med den första regnvolymen. Mätningar visar att
kopparhalten i avrinningsvattnet är proportionell mot den kopparyta som täcker en
huskropp, se figur 9, och kan nå nivåer som är tio gånger högre än den genomsnittliga
kopparkoncentrationen i avrinningsvattnet (Boller och Steiner, 2002).

Figur 9: Typiska kopparkoncentrationer under ett nederbördstillfälle från byggnader
med olika mängd kopparbeklädnad. Från Boller och Steiner, 2002.
För att kunna uppskatta mängden avrunnen koppar från byggnader måste även hänsyn tas
till den faktiska nederbördsvolym som träffar takytorna. Tak som ligger i samma väderstreck som den dominerande vindriktningen fångar upp större kvantiteter nederbörd och
har därför en högre avrinningshastighet jämfört med ytor med annan orientering. Takens
lutning är ytterligare en faktor som påverkar metallavrinningen, figur 10. Brant lutande
ytor träffas av mindre nederbörd än ytor med samma exponeringsriktning men med en
liten vinkel (Odnevall Wallinder m fl, 2000).

Figur 10: Ackumulerad mängd avrunnen koppar som funktion av nederbördsmängd och
olika takvinklar mätta från horisonten vid en approximativ nederbördsintensitet av 4mm/h och pH 4,3. Från Odnevall Wallinder m fl (2000).
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3.5.3 Transport
Koppar som frigörs från tak och fasader samt från övriga emissionskällor transporteras,
dels i löst form med regn- och smältvatten och dels i partikulär form, vidare till omgivningen för att slutligen rinna ut i en recipient, se figur 11. I Stockholm har stora delar
av markytan (ca 15%) hårdgjorts genom asfaltering och stenläggning. Vad beträffar de
avsköljda föroreningarna som fångas upp av nederbörden är det endast den del som
deponeras på hårdgjorda ytor som når dagvattnet. Resterande mängd deponeras och
ackumuleras i markskiktet (Jonsson och Sörme, 2000).
Av Stockholm stads totalt bebyggda yta har ca 60% duplicerat avloppssystem
(Stockholms stad, 1999). I ett duplikatsystem leds spillvatten och dagvatten i olika
ledningar, d v s spillvatten transporteras till något av Stockholms avloppsreningsverk
medan dagvattnet rinner till en närliggande ytvattenrecipient. Ledningsnätet i innerstaden
däremot utgörs i huvudsak av kombinerade system, där dagvattnet blandas med spillvattnet från hushåll och industrier och transporteras i gemensamma ledningar till avloppsreningsverk.

Avloppsreningsverk

Regionala
bakgrundshalter

Dagvatten

Akvatiska
recipienter

Atmosfärisk deposition

Direkt emission

Sedimentation
Figur 11: Schematiskt återgivning av källorna och sänkorna till metaller i
recipientvattnet. Modifierad figur efter förlaga från Jonsson och Sörme (2000).
I det avloppsvatten som via kombinerade ledningssystem leds till reningsverken uppmättes det under åren 1991-96 i genomsnitt nio ton koppar per år. Av den inkommande
mängden stannade ca åtta ton koppar i rötslammet medan resten transporterades vidare ut
i Östersjön (Jonsson, 2000). Höga kopparhalter i slammet, som är rikt på näringsämnen
som fosfor samt andra mullbildande ämnen, försvårar dess användning som gödningsmedel i jordbruket och omintetgör på så sätt en förnyelsebar resurs. Kravet på hur höga
kopparhalterna får vara i avloppsslammet för att få användas för spridning på åkermark
skärptes 1998 då gränsvärdet halverades från 1200 till 600 mg Cu/kg torrsubstans (TS)
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(Naturvårdsverket 2002, internet). I figur 12 visas kopparhalten i förhållande till gränsvärdet i det avloppsslam som produceras i Stockholms tre reningsverk: Henriksdal,
Bromma och Loudden. Det uppmätta medelvärdet av koppar i slammet från respektive
reningsverk under år 2002 var 390, 370 samt 400 mg/kg TS (Uppström, personlig
kommunikation).

Figur 12: Kopparhalter i avloppsslam som produceras vid Stockholms reningsverk.
Källa: Uppström, personlig kommunikation.
Oavsett om rötslam är den huvudsakliga kopparkällan eller om koppar tillförs på annat
sätt, måste man bedöma om koppartillförseln kommer balanseras av skördeuttaget eller
om tillförseln kommer leda till en ackumulation i markskiktet alternativt en urlakning till
yt- eller grundvatten. När det gäller åkermark bör man ha ett långsiktigt perspektiv och
undvika en upplagring av koppar då det på sikt kan resultera i halter som medför en
negativ påverkan på markbiologin.

3.5.4 Kopparns biotillgänglighet i urbant avrinningsvatten
Den potentiella miljöpåverkan av koppar som frigörs från exponerade ytor beror på i
vilken kemisk form kopparn förekommer. Under transporten av avrinningsvattnet från ett
tak till dess omgivning utsätts kopparföreningarna för omfattande påverkan som avgör
vilken förening som kommer att dominera. Komplexbildning med oorganiska föreningar
samt organiskt material, vars ursprung kan härröra från pollen, damm, insekter och
vegetation, bidrar till att andelen biotillgängligt koppar minskar (Karlén m fl, 2002).
Regnvattnets innehåll av föreningar som kan komplexbinda koppar borde emellertid vara
begränsat och det finns anledning att misstänka att koppar som sprids via atmosfärisk
korrosion initialt har hög biotillgänglighet (Sternbeck, 2000). En nyligen genomförd
studie (Karlén m fl, 2002) av regnvatten som runnit över kopparplåt visade att den mest
biotillgängliga formen av koppar (Cu(H2O)62+) utgjorde 60-100% av den totalt avrunna
mängden. Vidare transport i naturliga media medför sannolikt att denna andel minskar
avsevärt.
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För att bedöma den akuta toxiciteten i avrinningsvattnet, och dess påverkan på en given
miljö i biosfären, kan biologiska toxicitetstester utföras. En undersökning av dagvattnets
biologiska effekter på livet i Vitsippsbäcken i Göteborg har nyligen presenteras (Mellin,
2002). Det studerade dagvattnet härrörde bland annat från koppartak och trafikytor inom
Sahlgrenska sjukhusets område. Resultaten från studien visar att vattnet med störst toxisk
effekt på de båda testorganismerna, Dapnia magna (hinnkräfta) och Lemna minor
(flytbladsväxt), kunde härledas till det dagvatten som avvattnar tak inom sjukhusområdet.
Positiv effekt av tillsatt etylendiamintetraacetat (EDTA), som komplexbinder mycket
starkt till tvåvärda metalljoner och på så sätt minskar metallens giftverkan, indikerar att
påverkan på testorganismerna sannolikt beror på kopparbelastningen.

3.6 Kopparhalter i Stockholms mark- och vattensystem
Historiska och nutida utsläpp har tillsammans bidragit till den metallbelastning som återspeglas i Stockholms mark- och vattenmiljöer. Betydelsen av grundvattnets kvalitet är
relaterat till att det ofta utgör en viktig dricksvattenresurs. Kännedomen om grundvattnets
kvalitet i Stockholm har emellertid länge varit bristfällig. En av orsakerna till det svala
intresset för grundvattenkvaliteten kan vara att dricksvattenförsörjningen i Stockholm
ombesörjs av uttag från ytvattentäkten Mälaren. Den enda större grundvattenreservoaren i
Stockholm är Stockholmsåsen, som sträcker sig i nordsydlig riktning. Dess betydelse för
dricksvattenförsörjningen är dock av ringa betydelse. Åsen kan trots det ha en viktig roll
som medium i vilket föroreningarna kan transporteras vidare med grundvattnet tills det
slutligen mynnar ut i Mälaren och Saltsjön (Aastrup och Thunholm, 2001).
Stockholms sjösystem består av tre principiellt olika vattenområden. Mälaren med sött
vatten, Saltsjön med bräckt vatten samt småsjöar. Skillnaden mellan de olika vattenmassorna består dels i recipienternas förmåga att binda metaller till sedimenten och dels i
mottagen föroreningsmängd, där t ex utloppsvattet från Stockholms reningsverk framför
allt leds ut i Saltsjön. Både metaller och organiska föroreningar binds i varierande grad
till partiklar och beror av föroreningens egenskaper samt sedimentens sammansättning
och kemiska miljö. Koppar liksom flera andra metaller binds t ex effektivare till sedimenten i syrefria förhållanden. I akvatiska miljöer utgör sedimenten en viktig sänka för
metaller och organiska miljögifter och möjliggör därmed att sedimenten kan användas
som ett ”historiskt arkiv” för att påvisa nutida och tidigare emissioner (Östlund m fl,
1998).

3.6.1 Mark och grundvatten
Inom ramen för delprogrammet ”Stad”, i forskningsprogrammet ”Metaller i stad och
land”, har metallhalter studerats i Stockholms markmiljö. Analyser av tungmetaller i
parkmark visar på förhöjda kopparhalter i de centralt belägna parkerna i Stockholm
(Linde m fl, 2001). Den genomsnittliga koncentrationen av koppar i markskiktet (på 0-30
cm djup) var 21 g/m2 vilket är 1,5-2 gånger högre än i parkområden utanför innerstaden.
Även grundvattnet i Stockholm har överlag kraftigt förhöjda kopparhalter. Jämfört med
bakgrundshalten, medianvärdet för grundvatten i skogsbevuxna områden, är motsvarande
värde 10 gånger högre i Stockholms grundvatten (Aastrup och Thunholm, 2001). Dessa
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resultat tillsammans med de förhöjda halterna i sedimenten, som diskuteras i avsnitt
3.6.3, återspeglar det faktum att Stockholms stad under lång tid varit utsatt för antropogen
påverkan samt lokala emissionskällor som bidragit och fortfarande bidrar till att metaller
sprids vidare i miljön.

3.6.2 Sjövattnen i Stockholms kommun
Den östligaste delen av Mälaren, som omfattas av Stockholms kommun, utgör ca 1% av
Mälarens hela yta och är belägen nära utloppet till Saltsjön. Varannan månad tas vattenprover av Stockholm Vatten AB i denna del av Mälaren med avseende på bl a vattentemperatur, siktdjup, syrgas, närsalter och klorofyll. Däremot mäter man ej metaller i
dessa prover. I övriga delar av Mälaren tar man regelmässiga prover av den allmänna
vattenkemin, där även mätning av metallhalter ingår, samt växt- och djurplankton och
bottenfauna. Undersökningarna leds av Mälarens vattenvårdsförbund och stöds finansiellt
av Naturvårdsverket. Utförande part är institutionen för miljöanalys (IMA).
Uppmätta kopparhalter under 90- talet i Norrstöm, som utgör Mälarens utlopp till
Saltsjön, visar en genomsnittlig halt på 4 µg/l. Denna siffra är sannolikt överskattad då
provtagningspunkten troligen varit utsatt för lokal påverkan av föroreningar från b l a
dagvatten och bör därmed inte ses som representativ för avrinningsvattnet från Mälaren
till Östersjön. Däremot uppvisar kopparkoncentrationerna tydliga lokala förhöjningar
som kan nå upp till 20 µg/l (Lithner, 2002).
1996 gjordes en analys av metallhalterna i tio stycken sjöar i Stockholm och dess
omedelbara närhet (Lindström och Håkansson, 1999). De högsta totalhalterna av koppar
återfanns i Trekanten, Kyrksjön, Långsjön och Råcksta Träsk där halterna låg på mellan
3,2 till 8,7 µg/l, tabell 4. Dessa värden klassas enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag som ”måttligt höga” (Naturvårdsverket, 1999b).
Tabell 4: Uppmätta kopparhalter i sjöar
i Stockholm och dess omedelbara
närhet. Medelvärden av 5
mättillfällen (µg/l). Efter
Lindström och Håkansson
(1999).

Sjö
Trekanten
Kyrksjön
Långsjön
Råcksta träsk
Flaten
Judarn
Magelungen
Laduviken
Drevviken
Ältasjön

Cu (µg/l)
3,2
4,1
3,7
8,7
1,2
1,5
2,6
1,0

3.6.3 Sediment
Sedimenten utgör en ”avfallsdepå” för vatten, där dagvattnets föroreningar samt miljöskadliga ämnen från renat avloppsvatten avsätts och gradvis förorenar sjöbottnarna.
Halten i sedimenten bestäms av ett samspel mellan en rad olika faktorer som t ex
(Balsberg, 1981):
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•
•

•

Mängden sorptionsmedel (t ex organiskt material, Fe- och Mn-oxider).
Redoxförhållanden (i reducerande miljö överväger fastläggning som sulfid, en
övergång från syrerika till syrefria förhållanden kan emellertid medföra en utlösning av koppar från järn- eller manganoxider i samband med deras reduktion.
En syresättning i sin tur, gynnar nedbrytningen av organiskt material vilket också
kan medföra en utlösning av organiskt bunden koppar).
Omlagring i sedimenten.

En omfattande undersökning av sedimentprov, från Mälaren, Saltsjön samt 12 stycken
småsjöar runt Stockholm, har utfört av Östlund m fl (1998) med målsättningen att
åskådliggöra utbredningen av bl a metaller och variationen i deras flöden under de
senaste 50–100 åren. Resultaten från studien visar att halterna av koppar är mycket
kraftigt förhöjda. Den lägsta uppmätta halten var 28 µg/g TS och den högsta var 17 000
µg/g TS. Angivet som medianvärde, 210 µg/g TS, är det ca 10 gånger högre än den
uppskattade bakgrundshalten (20 µg/g TS, Naturvårdsverket, 1999b). Generellt så
uppvisade koppar de högsta halterna i de centrala delarna av staden medan halterna i
småsjöarna var lägre. Detta förhållande beror troligen på att småsjöar i regel tagit emot
mindre föroreningsmängder från punktkällor som industrier och reningsverk. Dessutom
är de flesta sjöarna belägna utanför de centrala delarna av Stockholm och i och med det
har den diffusa belastningen en mindre uttalad roll. Ett undantag från detta mönster utgör
dock ytsedimenten i sjöarna Råcksta Träsk, Trekanten och Långsjön, där betydligt högre
kopparhalter uppmätts (medianvärdet i respektive sjö: 1100, 627 och 470 µg/g TS)
jämfört med Mälarens östra delar (Lindström och Håkansson, 1999).
Undersökningen av olika nivåer i sedimentproven visade att både halten och flödet av
koppar ökat markant under 1900-talet. Till skillnad från andra undersökta metaller i
studien, t ex kadmium, uppvisar kopparhalterna inte någon tydligt avtagande trend efter
1970- och 80-talet, vilket är en indikation om att emissionskällan ännu inte har reglerats
(Östlund m fl, 1998).
Mönstret av lokalt kraftigt förhöjda kopparkoncentrationer framkom även i resultaten
från en undersökning av ackumulationsbottnar i Stockholms vattenområden (Lindström
m fl, 2001). Utifrån det topografiska utseendet delades studieområdet in i fjorton
delområden, varav sju i Mälarens östra del (A-G) och sju i de inre delarna av skärgården
(1-7). Medianvärden för kopparkoncentrationerna i det undersökta områdets ytsediment
(0-1 och 1-2 cm) visade att halterna överlag är kraftigt förhöjda i stadskärnan med
omnejd, och bedöms enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999a och b) som en
stor till mycket stor avvikelse från naturliga förhållanden, se tabell 5. Avvikelsen är
särskilt framträdande i framför allt delområde 1, som utgör en av Stockholms centrala
delar, och utmärker sig även i en jämförelse med övriga undersökta metaller (Cd, Hg, Pb
och Zn).
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Tabell 5: Medianvärdet, µg/g TS, för kopparkoncentrationen i ytsedimenten (0-1 och
1-2 cm) i de undersökta delområdena i relation till en klassindelning enligt de
av Naturvårdsverket angivna avvikelserna från jämförvärdet (1999a, b).
Klassernas benämning är: 1 Ingen avvikelse, 2 Liten avvikelse, 3 Tydlig
avvikelse, 4 Stor avvikelse, 5 Mycket stor avvikelse. n = antal ytsedimentprov.
Skuggade delområden representerar Stockholms innerstads utbredning.
Efter Jonsson, 2000.
Delområde

A

B

G

C

E

F

D

1

2

3

5

4

6

7

10
12
10
12 10 12
8
7
6
8
10
10
12
8
n
Cu 49,9 63,6 87,3 118 192 268 164 301 172 83,2 53,5 96,5 78,7 55,0
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
Klass

Resultaten från studien har bl a ingått i en utökad materialflödesanalys (Jonsson, 2000),
som inkluderat metallers flöde till bottensedimenten i Stockholmsområdet. Genom att
identifiera källorna som bidrar till kopparbelastningen i reningsverken, dagvattnet och
recipienterna har en budget kunnat ställas upp för koppar, se tabell 6 (Sörme m fl,
2001b). Budgeten visar att källorna i det närmaste balanseras av sedimentdepositionen
samt att den regionala bakgrundshalten står för mer än hälften av den totala belastningen
till sedimenten (Jonsson och Sörme, 2000).
Sediment betraktas ibland som en slutgiltig återföring av metallerna till jordskorpan och
anses därmed inte som något omedelbart hot. En kemisk eller mekanisk mobilisering kan
emellertid frigöra föroreningarna och göra dem tillgängliga för näringskedjan. Till
exempel kan en ökning av redoxpotentialen i sedimenten, orsakad av en sjunkande
eutrofieringsnivå, medföra att metaller åter frigörs till vattenfasen. När redoxförhållandet
blivit tillräckligt högt för att levande organismer ska kunna närvara, ökar syresättningen
av sedimenten genom t ex bioturbation, vilket ytterligare bidrar till att än mer metaller
kan frigöras (Jonsson, 2000).
Tabell 6: Budget för det akvatiska flödet av Cu i Stockholm 1995 (ton/år).
Från Sörme m fl (2001b).
Cu 1995
Källor:
Från avloppsreningsverk
Atmosfärisk deposition
Dagvatten
Direkt emission1
Regional bakgrundshalt
Källor, totalt:

1
0,2
0,7
0,7
3,8-4,5
6,4-7,1

Sänkor:
Total sedimentdeposition
Balans (medelvärde):
1
Båtbottenfärg
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6,6
0,15

4. Rättsliga och frivilliga medel för begränsning av
koppar i byggnadsmaterial
I det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” slås det bland annat fast att:
”Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.”
I miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” anges det vidare att:
”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”
De femton miljömålen ger ledning för att bedöma vad en hållbar utveckling innebär och
fungerar på så sätt som en riktlinje för hur miljöarbetet ska bedrivas nationellt. För att
dessa mål ska uppnås måste gällande miljö- och bygglagstiftning tillämpas tillsammans
med de krav och riktlinjer på miljöområdet som antagits av staden. Nedan följer en
översikt av krav, riktlinjer och mål i de lagar och program som aktualiseras och som kan
vara tillämpbara för att minska påverkan på omgivningen från koppartak. Dessa finns
även redovisade i form av flödesscheman, bilaga 1a, b och c, som åskådliggör vid vilka
handläggningsrutiner, i samband med nybyggnation och takomläggningar, som de
diskuterade bestämmelserna och kraven blir gällande. Observera dock att dessa flödesscheman inte har för avsikt att ge en fullständig bild av handläggningsrutinerna för ett
ärende utan snarare illustrera vid vilka handläggningssteg som det finns möjlighet att
tillämpa olika medel för att begränsa de diffusa utsläppen från koppartak.
Miljöbalken (MB)
De så kallade allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB beskriver vilka begränsningar,
skyddsåtgärder samt försiktighetsmått som ska beaktas när en åtgärd vidtas och som kan
medföra olägenheter för människans hälsa eller miljön. I 1 § andra stycket anges det
emellertid att med åtgärd avses: ”en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det
enskilda fallet”. Miljöbalkens fokusering på enskilda större utsläppskällor gör att
hänsynsreglerna är tämligen svåra att tillämpa på koppartak, som utgör många små källor
som tillsammans bidrar till en betydande miljöpåverkan. Läggning av koppartak kan
emellertid vara av stor betydelse i ett enskilt fall om t ex avrinningen från taket leds ut i
en känslig recipient. De biologiska effekterna i Vitsippsbäcken i Göteborg (avsnitt 3.5.4)
är ett sådant exempel där vattnets giftighet kan härledas till det dagvatten som
härstammar från koppartak inom Sahlgrenska sjukhusområdet. För ett sådant ärende
skulle därmed produktvalsregeln (2 kap. 6 §), som bygger på principen att skadliga
ämnen ska undvikas att användas om användaren kan uppnå samma resultat med en
annan mindre skadlig produkt (prop. 1997/98:45), kunna tillämpas.
Paragraferna i miljöbalkens andra kapitel är även verksamhetsbaserade. Vad som anses
falla inom ramen för begreppet ”verksamhet” framgår inte av lagtexten men kan i
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allmänna ordalag sägas syfta på åtgärder som sker med en viss kontinuitet och inte på
sådana åtgärder som vidtas av privatpersoner (Sandberg, personlig kommunikation).
Vid prövning av mål och ärenden enligt balken och vid planläggning och prövning av lov
enligt plan- och bygglagen (2 kap. 1 §), som liksom många andra lagar gäller parallellt
med MB, ska hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel tillämpas. (prop.
1997/98:45). Dessa anger vilka allmänna intressen som särskilt ska beaktas för att en god
hushållning med mark och vatten ska uppnås. I 3:3 och 3:6 MB definieras ett skydd mot
åtgärder som kan vara till skada för mark- och vattenområden som ur ekologisk synpunkt
och utifrån deras naturvärden är särskilt känsliga och bevarandevärda samt är ett riksintresse för naturvården. I bestämmelsen 3:6 står det skrivet att skyddet ska gälla
”åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön”. Med uttrycket ”påtagligt
skada” avses åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan eller som tillfälligt kan
ha mycket stor påverkan på det aktuella intresset (prop. 1997/98:45). Denna formulering,
liksom den i 2:1 MB, begränsar möjligheten att tillämpa paragrafen på ärenden med
enskilda koppartak. Miljöintresset i hushållningsbestämmelserna är dessutom endast ett
av flera samhällsekonomiska intressen som ska vägas mot varandra, se 3 kap. 8 §. Som
stöd för de aspekter som berör miljöfrågor kan miljöbalkens mål, 1 kap. 1 §, användas
(Sandberg, personlig kommunikation) som syftar till att både begränsa nuvarande hälsooch miljöpåverkan samt på att skapa långsiktigt hållbara förhållanden.
I Miljöbalkens femte kapitel finns bestämmelser om miljökvalitetsnormer som är ett
styrmedel för att bland annat miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” ska kunna uppnås. Än så
länge finns det enbart angivna miljökvalitetsnormer för kvävedioxider, kväveoxider,
svaveldioxid, bly och partiklar i utomhusluft. På uppdrag av regeringen ska emellertid
Naturvårdsverket även utveckla miljökvalitetsnormer för bl a tungmetaller i utvalda sjöar
och vattendrag. I samband med implementeringen av EG:s ramdirektiv för vatten, som är
ett ramverk för all vattenplanering och vattenvård inom EU, i svensk lagstiftning har
Miljöbalkskommittén lämnat förslag till ändringar i systemet med miljökvalitetsnormer
(SOU 2002:107). Utredningen föreslår att 5 kapitlet i MB utvidgas till att inbegripa fler
bestämmelser om miljökvalitet än miljökvalitetsnormer, t ex riktvärden för miljökvalitet.
Innebörden av miljökvalitetsnorm föreslås kvarstå, d v s ett bindande gränsvärde.
Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen ska styra utformningen av miljön. Planläggning är det främsta
medlet för detta syfte och innebär att byggnader och anläggningar i princip måste följa
uppgjorda planer (prop. 1985/86:1). I översiktsplanen (ÖP), som är ett beslutsunderlag
vid stadens detaljplanering, ska det redovisas hur hänsyn ska tas till de allmänna
intressena enligt PBLs andra kapitel samt till miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid
beslut om användningen av mark- och vattenområden (4:1). Områden med särskilda
miljöproblem, t ex sådana som har höga halter av föroreningar i marken, kan anges i ÖP
som på så sätt kan vara ett viktigt styrinstrument för utvecklingen av bebyggelsen och
miljön i kommunen (prop. 1994/95:230). Kommunen kan därigenom i en detaljplan (DP),
som dels ska göras när ny sammanhållen bebyggelse ska genomföras och dels när redan
befintlig bebyggelse ska förändras, ange riktlinjer för t ex särskilt känsliga områden. Vad
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som ska respektive får redovisas i detaljplanen framgår av 5 kap. 3-8 §§ PBL. För
begränsade områden som inte omfattas av en DP kan områdesbestämmelser, som inte har
en direkt tvingande verkan, antas för att bland annat säkerställa att syftet med ÖP uppnås
(5:16).
I kapitel 8 PBL anges vilka åtgärder som omfattas av bygglov. Utöver bygglovsplikt vid
t ex nybyggnation och tillbyggnader (8:1) omfattas även utbyte av fasadmaterial och
andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre av bygglov (8:3). Även för
områden som inte omfattas av en DP, och som utgör en värdefull miljö, kan kommunen
kräva bygglov för byggnadsåtgärder som rör byggnaders yttre (8:6). En förutsättning för
att bygglov ska ges är att byggnationen inte strider mot detaljplanen, områdesbestämmelser samt fastighetsplanen (som är ett komplement till detaljplanen och bl a
innehåller bestämmelser om fastighetsindelning), se 8:11 och 8:12. Inte heller lovfria
åtgärder (8:4) får strida mot en DP eller områdesbestämmelser (5:36). Detta visar åter på
betydelsen av planarbetet, eftersom ett noggrant planerat område ger tydliga riktlinjer för
myndigheterna om hur tillståndsfrågan ska lösas.
Vid en bygglovprövning beaktas även om hänsyn tagits till de allmänna intressena i PBLs
andra kapitel samt om tredje kapitlet PBL, om allmänna krav på byggnader, uppfylls
(8:11 och 8:12). Enligt 3:1 ska byggnader utformas med hänsyn till natur- och
kulturvärdena på platsen. I fråga om koppartak är det just avvägningen mellan dessa två
värden som ofta hamnar i konflikt med varandra. Ett av villkoren för att bygglov ges är
att byggnadsåtgärden genomförs på ett varsamt sätt gentemot kulturhistoriska värden
(3:10 och 3:12-13). Samtidigt ska en byggnads utformning och dess eventuella inverkan
på grundvattnet som kan vara skadlig för omgivningen begränsas (3:2). Med ”inverkan”
avses det enligt förarbetena till PBL (prop. 1985/86:1) både grundvattnets kvantitet och
kvalitet. Vidare anges det att i de fall som bebyggelse tillåts kan sådana krav ställas med
stöd av denna paragraf som bedöms rimliga i det enskilda ärendet.
Oavsett om en åtgärd kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart för sådana handlingar som anges i 9:2. Krav på
bygganmälan gäller emellertid inte för alla sorters byggnader och byggnadsåtgärder, t ex
är hus som tillhör staten eller ett landsting undantagna från denna föreskrift (9:3). Även i
dessa fall ställs det dock vissa krav på byggnader (3:11), däribland det i 3:2 som berör
påverkan på grundvattnet.
Vad som framgår, med avseende på koppartak, är att det trots uttömmande regler om vad
som ska och får regleras i en detaljplan inte finns några bestämmelser i PBL om vare sig
bygglov eller bygganmälan för omläggning av koppartak på byggnader som redan har
koppartak sedan tidigare. I 9:2 punkt 6 ställs det i och för sig krav på bygganmälan för
underhåll av bebyggelse som är särskilt värdefull från bl a kulturhistorisk synpunkt och
omfattas av varsamhetsbestämmelser i DP som utfärdats med stöd av 5 kap. 7 § punkt 4.
Denna paragraf reglerar dock endast vilka bestämmelser som får meddelas i planen och
används i praktiken nästan aldrig för detaljplaner i Stockholm (Stenberg, personlig
kommunikation). Som följd härav är möjligheterna att begränsa kopparanvändningen,
alternativt ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), i samband med
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underhållsarbete av befintliga koppartak i princip väldigt små, då en sådan åtgärd inte
behöver handläggas hos någon prövningsmyndighet, se bilaga 1c.
Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VAL)
Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, även kallad va-lagen, ålägger
kommunen att tillskapa allmänna va-anläggningar. Rollen som huvudman, och därmed
den som givits huvudansvaret för avledning och rening av dagvatten och därtill hörande
anläggningar, har staden tilldelat Stockholm Vatten AB. Bestämmelserna i VAL, 21 §,
fastställer att användningen av en allmän va-anläggning ska ske ”så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan samt så att det inte uppstår svårigheter
för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i
övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal”.
Vidare under 22 § ges huvudmannen ett bemyndigande att meddela allmänna
bestämmelser för anläggningens nyttjande.
Till följd av de ovan nämnda paragraferna anges det under punkt 37 i allmänna
bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), 2003, begränsningar för fastighetsägaren
med avseende på vad som får släppas ut i avloppet. Metaller är ett av dessa ämnen som
inte får tillföras den allmänna avloppsanläggningen om dessa, bland flera uppräknade
skäl, kan inverka skadligt på slamkvaliteten - vilket ju koppar i dagvattnet bidrar till, se
avsnitt 3.5.3.
VAL ger därmed Stockholm Vatten AB, i egenskap av huvudman, möjlighet att genom
ABVA avstå från att ta emot vatten med sämre kvalitet än genomsnittligt spillvatten från
hushåll. Vattnet ska numera inte heller ledas ut till en recipient då detta skulle strida mot
stadens dagvattenstrategi, se nedan. Denna möjligheten ges emellertid endast i samband
med en nyanslutning till det allmänna va-nätet, vilket i praktiken innebär att det främst är
ny bebyggelse som berörs, se bilaga 1a. En användare som redan är ansluten kan inte
nekas att få sitt avloppsvatten mottaget då det skulle vara ett avtalsbrott (Sörme m fl,
2002).
Stockholms Miljöprogram 2002-2006
Miljöprogrammet är ett handlingsprogram för staden med en tydlig koppling till de
nationella miljökvalitetsmålen. Programmet ska användas som miljöstyrning av myndighetsarbetet och målen ska följas upp regelbundet i form av miljöbokslut. Utifrån miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” har miljömålet ”Säkra varor” utformats. Detta övergripande
mål har preciserats i delmål som ska uppnås under programperioden. I delmålet 2:6, som
även ligger till grund för föreliggande examensarbete, anges det att:
”Koppar på byggnader får bara användas när materialet har kulturhistoriskt
värde.”
Det innebär att koppar på tak eller fasader endast bör tillåtas på hus som har ett kulturhistoriskt värde, med utgångspunkt i den kulturhistoriska byggnadsklassificering som
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gjorts av Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsbyggnadskontor (avsnitt 5.2).
Delmålet begränsar på så sätt både kopparanvändningen vid nybyggnation och i samband
med takomläggningar, då koppartak endast bör användas på kulturhistoriskt värdefulla
byggnader som redan har koppartak. Att vid en takomläggning tillåta ett tak av koppar på
en ur kulturhistorisk synpunkt värdefull byggnad, och som tidigare täckts av annat takmaterial, vore för övrigt byggnadshistoriskt fel. Vad som mer bör noteras är att detta delmål förhindrar utvändig användning av koppar i samband med nybyggnation oavsett den
planerade byggnadens storlek och gäller därmed för alla takstorlekar.
Program för resurseffektivt och miljöanpassat byggande
För att Stockholm ska bebyggas med större miljöanpassning har gatu- och
fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden, på
uppdrag av kommunfullmäktige, utformat kriterier för ekologiskt byggande. Kriterierna
finns formulerade i det ovan nämnda programmet i form av Mål som alla projekt ska
sträva mot samt uppställda Krav som ska uppfyllas omedelbart. Programmet, som alltid
ska användas i samband med nybyggnation på stadens mark, är även tillämpbart på privat
mark men där är stadens möjligheter att ställa krav begränsade.
Programmet är indelat i sju delområden däribland det om ”Byggnadsmaterial mm” som i
ett övergripande mål anger att användningen av koppar ska minska med 75%. Ett mer
konkret krav under samma avsnitt anger vidare att byggnadsmaterial ”ska väljas så att
sunda hus med låg miljöbelastning erhålls”. Även delområdet ”Vatten och avlopp”
formulerar mål och krav som indirekt är styrande i samband med val av till exempel
byggnadsmaterial. Koppartak omfattas genom att målen och kraven under detta avsnitt
avser att upprätthålla en hög dricksvattenkvalitet, minska rötslammets innehåll av miljöfarliga ämnen samt utgöra ett skydd för recipienterna och dagvattnets förmåga, att genom
bäckar och dammar, bidra till den biologiska mångfalden. Både under målet och kravet
för dagvatten, som ju är det medium i vilket kopparföreningarna från koppartak transporteras, förespråkas lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) där så är möjligt och
att stadens program för detta ska tillämpas.
Som hjälp för byggherren att uppnå programmets krav och mål ska en till programmet
tillhörande ”Åtgärdskatalog” användas i samband med projekteringen och uppförandet av
ny bebyggelse. De åtgärder som staden anser är särskilt viktiga anges som obligatoriska
programkrav och motsvarar programmets krav. I ”Riktlinjer för val av byggmaterial mm”
anges det t ex att:
”Koppar eller zink används ej som tak- och fasadmaterial. Alternativt vidtas
särskilda åtgärder för rening av dagvattnet.”
Tillämpningen av åtgärdskatalogen är en förutsättning för att byggherren ska erhålla en
markanvisning av staden. En markanvisning, som ges tidigt i planprocessen av gatu- och
fastighetsnämnden, innebär att staden förbundit sig att låta den utvalde byggherren
genomföra byggprojektet under förutsättning att en ny detaljplan vinner laga kraft och att
övriga villkor som ställts av gatu- och fastighetsnämnden uppfylls. I planprocessens
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slutskede tecknar gatu- och fastighetsnämnden en överenskommelse om exploatering
med byggherren då byggherren förbinder sig att uppfylla åtgärdskatalogens obligatoriska
krav. I de fall staden inte äger marken överlämnar stadsbyggnadskontoret programmet
som råd till byggherren i samband med att detaljplanearbetet påbörjas. Katalogen
aktualiseras slutligen vid bebyggelsens färdigställande då den används för uppföljning av
projektet.
Dagvattenstrategi för Stockholms stad
Dagvattenstrategin, som är en gemensam strategi för stadens olika förvaltningar och
bolag med avseende på dagvattenhanteringen, antogs av kommunfullmäktige den 7
oktober 2002. Koppar omnämns här som en av de fem huvudsakliga dagvattenföroreningar med lokalt ursprung mot vilka åtgärder bör prioriteras. För att dagvattnet
inte ska försämra miljön anger dagvattenstrategin åtgärder som bör prioriteras enligt
följande:
1. I första hand ska åtgärder sättas in mot föroreningarnas källor så långt det är
tekniskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt.
2. Dagvattnet i bebyggelse ska hanteras så att stadens mark och sjöar tillförs så
mycket vatten som möjligt utan att belastningen av föroreningar blir kritisk.
3. Förorenat dagvatten som inte kan tas emot av en viss recipient bör renas lokalt
eller föras till mindre känsliga recipienter eller till avloppsreningsverken.
Genom att ställa krav på en minskad användning av ämnen som är skadliga för ekosystemet samt på ett lokalt omhändertagande av dagvattnet är dagvattenstrategin i allra
högsta grad förenlig med de mål och krav som avser koppartak och anges i miljöprogrammet och programmet för ekologiskt byggande (se ovan). Därmed är riktlinjerna i
de båda programmen också indirekt gällande.
Recipienterna för Stockholms dagvatten har i rapporten delats in i tre olika klasser utifrån
deras nuvarande miljöstatus och känslighet för mänsklig påverkan. Sjöar, avgränsade
vattenområden av både Mälaren och Saltsjön samt vattendrag är mest känsliga. Därefter
kommer de större fjärdarna av Mälaren och Saltsjön. Bedömningen av recipienternas
status är ett viktig beslutsunderlag vid handläggning av frågeställningar som t ex berör
koppartak. Om en prövningsmyndighet enbart har den beräknade kopparemissionen inom
ett avrinningsområde som utgångspunkt för ett ställningstagande, finns risken att man
missbedömmer ett områdes kapacitet att ta emot en viss förorening då en liten föroreningsmängd som avleds till en liten och känslig recipient kan ge större effekter än ett
motsatt händelseförlopp.
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5. Integrering av digital flygbildsinventering och
kulturhistorisk byggnadsklassificering
Valet av metod för integrering av flygbildsinventeringen och byggnadsklassificeringen
avgjordes av att informationen med de kulturhistoriska värdena inte finns i ArcViewformat. Kartan finns dels i Stockholms stads digitala kartdatabassystem, Kartago, och
dels som vikt papperskarta, där det senare alternativet är det som fanns tillgängligt för
detta arbete. På grund av att kartan är vikt övergavs i ett tidigt skede idén att scanna och
digitalisera kartbladet. Vikningen ger upphov till omfattande geometriska förvrängningar
som skulle vara mycket svåra att rektifiera till en godtagbar nivå. Utifrån det material
som fanns till hands valdes därför en manuell tolkning.
Den digitala flygbildsinventeringen över Stockholms innerstad består av 4095 objekt som
tilldelats värde 1 för ärgad koppar och 2 för ny koppar. Lägg dock märke till att antalet
objekt inte ska förväxlas med antalet koppartak, då ett tak som täcker en huskropp oftast
består av flera olika stora polygoner. För att tilldela kopparobjekten i Stockholms innerstad ett kulturhistoriskt värde skapades en tabell i datorprogrammet Excel med ett unikt
ID-nummer för varje koppartakspolygon, varefter den kulturhistoriska tillhörigheten för
varje objekt angavs i en ny kolumn. Då den kulturhistoriska klassificeringen består av
fem kategorier, blått, grönt, gult och grått samt fastigheter med bebyggelse som uppförts
1960 eller senare och ännu inte tilldelats någon klass, gavs tak som bestod av ny koppar
värdena 1 till 5 och ärgade koppartak värdena 6 till 10. Den färdiga tabellen förenades
därefter med den till flygbildsinventeringen tillhörande attributtabellen och gavs en
färgtabell som
försökt efterlikna
färgsättningen av
respektive kategori i
den kulturhistoriska
klassificeringen. För
att även visuellt
kunna uppskatta
vilka koppartak som
täcks av patina gavs
ärgade och nya tak
en mörk respektive
ljus färgnyans för
vardera kulturhistorisk kategori,
figur 13.

Figur 13: Utsnitt ur den resulterande kartbilden som visar koppartak i Stockholms
innerstad och deras kulturhistoriska värde.
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På grund av att området som anges som Stockholms innerstad i flygbildsinventeringen
samt den kulturhistoriska klassificeringen inte helt stämmer överens, har koppartak som
ligger utanför den kulturhistoriska klassificeringskartans område tilldelats värde 0 och
visas därför inte i det färdiga kartskiktet. Samma förfarande har även tillämpats i delar av
till exempel Djurgården och Lilla Värtan där koppartak finns på byggnader som inte hör
till någon av ovanstående kategorier.
Nedan följer en kort beskrivning av de två integrerade kartskikten.

5.1 Inventering av koppartak
IR-färgflygbilderna som användes vid inventeringen av koppartak (Ekstrand m fl, 1997)
är tagna på 1500 meters höjd i augusti 1995, i skala 1:10 000. Originalbilderna scannades
med en upplösning på 0,4 meter. Då kopparplåt förekommer med varierande grad av
oxidation indelades koppartaken i de två klasserna ny respektive ärgad koppar. För att
kunna beräkna takens lutning och areal överlagrades de båda klasserna på en höjdmodell
som angav höjdvärden med 1,0 meters mellanrum på marken.
Färgskiftningar inom fotografierna som orsakades av kamerans betraktningsvinkel i
förhållande till solens position, takytornas varierande lutning och lutningsriktning samt
kopparplåtens många naturliga färgnyanser medförde vissa klassningsproblem. Framför
allt gällde det ny koppar som ofta visade samma spektrala egenskaper som grå/bruna
plåttak som lutade från solen. Trots vissa problem med sammanblandning erhölls en hög
klassificeringsnoggrannhet för ärgad koppar (90% korrekt klassat), och en acceptabel
noggrannhet för ny koppar (73%) efter att datorklassningen redigerats manuellt.
Inventeringsresultaten visar att den totala arealen av koppartak inom undersökningsområdet är 622 590 m2, varav 176 845 m2 klassades som ny koppar och 447 745 m2 som
ärgad koppar. Som förväntat var den övervägande delen av koppartak, 86%, koncentrerad
till Stockholms innerstad (figur
14). I förorterna inom Stockholms
stad var förekomsten av koppartak
sparsam, med undantag för Farsta.

Figur 14: Koppartak i centrala
Stockholm. De heldragna
linjerna visar kommungränserna. Från Ekstrand
m fl, 1997.
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5.2 Kulturhistorisk byggnadsinventering av Stockholms
bebyggelse
Kartan som visar den kulturhistoriska klassificeringen av bebyggelsen i Stockholms
innerstad är utgiven 1996 i skala 1:7 000. En viktig funktion som definitionen av kulturhistoriska värden har är att det i samband med förändringsprocesser ska kunna tas hänsyn
till de stora kulturvärden som finns i stadens bebyggelse och därmed bevara dessa för
kommande generationer (Råberg, 1991).
Stadsmuseet har ansvaret för att ange och definiera de kulturhistoriska värdena i staden.
Ursprungligheten har en stor betydelse för värderingen, det vill säga ju mer som finns
bevarat i originalskick i kombination med en hög ålder desto högre värde tilldelas
byggnaden. Andra kriterier som är av betydelse för värderingen är t ex: arkitektnamn,
utsmyckning samt om en intressant historisk händelse inträffat i huset (Wannberg,
personlig kommunikation). Byggnaderna har utifrån deras kulturhistoriska värde klassificerats i fyra kategorier som på kartan anges med olika färger (figur 15):
•

BLÅTT: Byggnader som uppfyller de kriterier på kulturhistoriskt värde som kulturminneslagens kapitel om byggnadsminnen föreskriver samt kyrkor och statliga
byggnadsminnen.

•

GRÖNT: Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

•

GULT: Bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

•

GRÅTT: Byggnader som inte kan inordnas i någon av ovanstående kategorier.

Figur 15: Utsnitt ur klassificeringskarta över Stockholms innerstad.
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För att få perspektiv på den kulturhistoriska bedömningen behövs en viss historisk
distans. Fastigheter som uppförts 1960 eller senare har av denna anledning inte klassificerats än. Behovet är dock stort att även tilldela de modernare byggnaderna ett kulturhistoriskt värde. Stadsmuseet har därför inlett en nykartering av byggnader från 1960, -70
och -80 talet i de centrala delarna av Stockholms innerstad (Wannberg, personlig
kommunikation). Ett annat skäl till att genomföra en nykartering är att informationen i en
bebyggelseklassificering behöver revideras med jämna mellanrum. Mycket hinner hända
med husen sedan en klassificering gjorts. Till exempel kan ny historisk kunskap höja en
byggnads värde medan en förvanskning av en fastighet kan leda till att dess tidigare värde
sjunker (Råberg, 1991).
Under senare år har även ett antal områden utanför Stockholms innerstad klassificerats
enligt samma kriterier som beskrivs ovan. Inventeringarna i ytterstaden är emellertid inte
lika heltäckande och detaljerade som i innerstaden och finns ej i utgiven form utan endast
återgivna på handkolorerade kartor i Stadsmuseets ägo.

5.3 Begränsningar och felkällor
Begränsningar i det material som används i en analys påverkar givetvis slutresultatet.
Målsättningen i föreliggande arbete, att tilldela varje enskilt koppartak i Stockholms
innerstad ett kulturhistoriskt värde, har även i det här fallet i viss utsträckning begränsats
av noggrannheten i de integrerade kartskikten och deras aktualitet.
I flygbildsinventeringen av koppartak i Stockholm är det framför allt tre osäkerheter som
påverkar slutresultatets precision:
1. Noggrannheten i kartläggningen av koppartak är inte fullständig, 90% och 73% för
ärgad respektive ny koppar.
2. Kopparobjekt med en storlek mindre än 8 m2 är bortfiltrerade.
3. Inventeringen av koppartak grundar sig på flygbilder tagna 1995. Sedan dess kan
koppartak ha tillkommit och i vissa fall även tagits bort.
Kartbladet över kulturhistoriskt värdefulla områden är liksom kartor överlag en förenkling av verkligheten. Vid klassningen av Stockholms bebyggelse har färgen för den
mest värdefulla byggnad eller byggnadsdel tilldelats hela fastigheten inom vilken huset är
uppfört. För vissa stora fastigheter har emellertid färgmarkeringen begränsats till
byggnaderna. Liksom flygbildsinventeringen så är den kulturhistoriska byggnadsklassificeringen utförd för ett antal år sedan vilket kan innebära att vissa byggnaders
klasstillhörighet har ändrats sedan dess.
Felkällorna i resultatbilden beror till största delen på viss klassningsosäkerhet orsakad av
skillnader i geometri mellan flygbildsinventeringens två ingående skikt. Flygbilderna,
som utgör ett visuellt underlag och har centralperspektiv, överlagras av ett koppartaksskikt som är en ortogonalprojektion. Skillnaden i geometri mellan de båda projektionerna
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uppstår på grund av att skalan i en flygbild varierar beroende på nivåskillnader i
terrängen. Kuperad terräng påverkar däremot inte skalan i en ortogonalprojektion.
Projektionsolikheterna resulterar i att koppartaken har en mer eller mindre dålig passning
till byggnaderna. I de allra flesta fall var det dock relativt enkelt att se till vilken byggnad
ett tak hörde med hjälp av takformen och därigenom möjligt att tilldela det ett kulturhistoriskt värde. Vissa objekt vållade emellertid större huvudbry när passningen mellan
koppartak och byggnad blev alltför bristfällig. De geometriska problemen fick även
enstaka kopparytor att till synes ligga i vatten eller mitt på vägar. I de fall det inte gick att
härleda dessa ytor till någon närliggande byggnad togs dessa ej med i resultatskiktet
(tilldelades värde 0). En del av kopparobjekten som är lokaliserade en bit från byggnaderna eller på torg är sannolikt statyer. Dessa ytor togs inte heller med då syftet med
arbetet var att kategorisera ”koppartak” efter tillhörande byggnads kulturhistoriska värde.
Klassningsnoggrannheten är större i kulturhistoriskt mer homogena områden som t ex
Gamla Stan och områden kring Kungsträdgården och Sergels Torg, än i de delar av stan
där byggnadsklassificeringen bildar ett mosaikmönster. I det senare fallet är det svårare
att tolka till vilken kulturhistorisk klass ett tak tillhör om passningen mellan byggnaderna
i flygbilden och koppartaksskiktet är dålig.
Ett annat problem som uppstod för några enstaka tak var att koppartakspolygonen
sträckte sig över flera fastigheter som hade olika kulturhistoriskt värde. I dessa fall tilldelades polygonen den fastighets/byggnads värde som den täckte i störst utsträckning.
Genom att göra en dubbelkontroll av den resulterande bilden, med bildskiktet över
koppartak (ny och ärgad koppar) överlagrat, kunde kvarglömda takytor upptäckas och
”samlas in”. Trots detta kan vissa småytor som kräver en stor uppförstoring av bilden ha
missats. Eftersom ett ansenligt antal objekt avsiktligt tilldelats värde 0 (se ovan) är det
svårt att kontrollera och automatiskt söka ut dessa ytor.
Kartskiktet över Stockholms stads tillrinningsområden, som användes för att se hur stor
andel av kopparytorna inom respektive kulturhistorisk klass som sammanföll med dessa,
har sin begränsning i att tillrinningsområdenas gränser är relativt grovt dragna. Till följd
av det får koppararealen inom respektive område ses mer som en uppskattning av kopparytans storlek än en exakt beräkning, vilket även gäller kopparemissionen som beräknades
utifrån den erhållna takarean. Den något förenklade gränsdragningen bidrar även till att
koppartak som ligger på gränsen till ett tillrinningsområde kan tillhöra mer än ett område
vid en automatisk sammanslagning med resultatskiktet (koppartak som tilldelats ett
kulturhistoriskt värde). Av den totalt analyserade koppartaksarealen är det ca 10% av
koppartaken som av den anledningen tillhör mer än ett tillrinningsområde.
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5.4 Beräkning av kopparavrinningen
För att beräkna den potentiella kopparemissionen, som härstammar från koppartak i
Stockholms innerstad, multiplicerades takarelen för ny respektive ärgad koppar med den
avrinningshastighet som uppmätts av He m fl, 2001b. Nya kopparytor multiplicerades
därmed med 1,3 g m-2år-1 och ärgade med 2,0 g m-2år-1. Den senare siffran är ett medelvärde av avrinningshastigheter från exponerade kopparytor som i den genomförda
fältstudien var 40 samt 100 år gamla.

37

6. Resultat
Den totala arealen av koppartak i analysen som tillhör de olika kategorierna i den kulturhistoriska byggnadsklassificeringen är 487 025 m2. Denna yta motsvarar därmed 90% av
den totalt flygbildsinventerade kopparytan i Stockholms innerstad. I figur 16 åskådliggörs
hur de olika kulturhistoriska kategorierna fördelar sig på den analyserade takarealen.
Siffervärden som ligger till grund för detta diagram, samt de övriga figurerna i detta
avsnitt, redovisas i bilaga 2.

28%
34%

1
2
3
4

1%

okl.
12%
25%

Figur 16: Fördelning av kulturhistoriska kategorier på koppartak inom de studerade
delarna av Stockholms innerstad. Koppartak på byggnader av högst kulturhistoriskt värde = nummer 1, varpå nummer 2 och 3 representerar ett avtagande värde med nummer 4 som det lägsta. Okl. = bebyggelse uppförd 1960
eller senare som ännu ej klassificerats.
Kopparavrinningen från de studerade taken beräknades till 870 kg/år, tabell 7. Då
emissionen av koppar av naturliga skäl beror av den totala takytan inom respektive
kulturhistorisk kategori är det inte förvånande att koppartak som tilldelats det högsta
kulturhistoriska värdet, och som utgör den vanligast förekommande kategorin för
koppartak (34%), bidrar till den dominerande kopparavrinningen (300 kg/år). Därefter är
koppartak på oklassificerade byggnader näst vanligast förekommande (28%) och står
därmed också för en stor del av kopparemissionen (240 kg/år). De två ur kulturhistoriskt
perspektiv lägst värderade klasserna står för en kopparavrinning på 100 respektive 8,5
kg/år. En annan faktor som bidrar till resultatet är koppartakens ålder, eftersom
beräkningarna utgått från olika avrinningshastigheter för ny respektive ärgad koppar. I
figur 17 ser man att ärgade koppartak dominerar överlag och utgör ca två tredjedelar av
den totala kopparytan.
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Tabell 7: Kopparavrinning från nya samt ärgade koppartak med olika kulturhistoriskt
värde (1-4 samt oklassificerat, för förklaring se text till figur 16).
Kulturhistorisk kategori
1
2
3
4
Oklassificerat
Totalt, avrundat (kg/år)

Avrinning fr. ny Cu
(kg/år)
66,204
42,480
26,305
2,303
47,740
185

Avrinning fr. ärgad Cu
(kg/år)
234,990
174,100
76,863
6,193
197,239
689

Summa, avrundat
(kg/år)
300
220
100
8,5
240
870

Koppatakens fördelning inom respektive
kulturhistorisk klass

Area (m2)

200000
150000

Ärgad koppar

100000

Ny koppar

50000
0
1

2

3

4

oklass.

Kulturhistoriskt värde

Figur 17: Fördelning av nya och ärgade koppartak inom respektive kulturhistorisk
kategori (1-4 samt okl., för förklaring se text till figur 16).
Koppartakens fördelning inom Stockholms innerstads olika tillrinningsområden visas i
figur 18. Som framgår av figuren så sammanfaller flest koppartak, 336 440 m2 totalt för
samtliga kulturhistoriska kategorier, med det område som leder dagvattnet till kombinerade system. Antalet koppartak inom Mälarens och Saltsjöns avrinningsområde är
betydligt färre och utgör sammanlagt en yta om 84 538 m2 och 75 110 m2 inom vartdera
område. Minst takareal, 40 128 m2, finns inom den yta där dagvatten transporteras till
sjöar och vattendrag. Eftersom flest koppartak ligger inom avrinningsområdet för kombinerade avloppssystem är det också dit som det mesta, 610 kg/år, av den totala emissionen
från koppartak kan ledas, se figur 19. Den avrinning från koppartak som kan nå Mälaren,
Saltsjön samt sjöar och vattendrag beräknades till 150, 130 och 74 kg/år för respektive
recipient. Som redan nämnts i avsnitt 5.3 bör man dock hålla i åtanke att dessa siffror är
något överskattade på grund av den diskuterade osäkerheten som uppstod vid en automatisk sammanslagning.
De vattenområden vars avrinningsområden helt eller delvis ligger inom Stockholms
innerstad, och inom vilka det finns koppartak som föreliggande beräkningar baseras på,
är Brunnsviken, Uggleviken, Ulvsundasjön, Husarviken, Djurgårdsbrunnsviken,
Hammarby Sjö samt Karlberskanalen och Klara Sjö. Enligt den recipientklassificering
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som anges av dagvattenstrategin för Stockholms stad, 2002, utpekas de två förstnämnda
sjöarna som mycket känsliga för tungmetaller. Ulvsundasjön och Husarviken klassas,
enligt samma klassifikationssystem, som känsliga medan de fyra sistnämnda anses höra
till de mindre känsliga recipienterna.

okl.
4
3

Sjöar

Saltsjön

Mälaren

400000
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300000
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200000
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100000
50000
0

Kombinerade
system

Area (m2)

Koppartakens fördelning inom respektive
tillrinningsom råde

2
1

Tillrinningsområde

Figur 18: Koppartakens fördelning, med avseende på kulturhistoriskt värde (1-4 samt
okl., för förklaring se text till figur 16), inom Stockholms innerstads tillrinningsområden.
Kopparavrinningens procentuella fördelning inom tillrinningsområdena för kombinerade
system, Mälaren, Saltsjön samt sjöar och vattendrag i Stockholms innerstad är 62, 16, 14
och 8 procent och överensstämmer ganska väl med hur avrinningen från koppartak fördelar sig inom hela Stockholms stad, där 57, 15, 12 och 16 procent av den totala avrinningen sammanfaller med respektive tillrinningsområde.
Kombinerade
avloppssystem
610 kg/år

Saltsjön
130 kg/år

Sjöar och
vattendrag
74 kg/år

Figur 19:
Kopparavrinning från
koppartak inom
Stockholms innerstads
tillrinningsområden.
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Mälaren
150 kg/år

7. Diskussion och slutsatser
De flesta koppartak i Stockholms innerstad finns på byggnader med högt kulturhistoriskt
värde (34 och 25 procent på hus med blå respektive grön markering i den kulturhistoriska
byggnadsklassificeringen) och omfattas därmed av ett lagskydd som inte tillåter en förvanskning av deras ursprungliga fasadmaterial. En del av dessa koppartak på gamla
byggnader kan emellertid i början av 1900-talet ha ersatt annat ursprungligt takmaterial i
samband med en takrestaurering. I dessa fall skulle det kunna vara möjligt med ett utbyte
av koppartaket - även om byggnaden är klassad i någon av de högre kulturhistoriska
kategorierna. Å andra sidan kan takomläggningen ha skett så tidigt att det ändå är
"riktigt" ur historisk synpunkt. En bedömning måste därför göras i varje enskilt fall
(Wannberg, personlig kommunikation).
Tak på hus som byggts efter 1960 och därmed är oklassificerade är den näst vanligaste
kategorin (28 procent). Dessa kommer troligen i stor utsträckning tilldelas ett högt kulturhistoriskt värde i samband med stadsmuseets nykartering av Stockholms city. Trots att
moderna byggnader många gånger kan uppfattas som släta och alldagliga är det som
byggts i huvudstaden ofta gediget byggt och representerar den bästa arkitekturen för sin
tid (Wannberg, personlig kommunikation).
Koppartak har genom historiens gång och fram till idag främst använts på byggnader med
högt anseende. En annan faktor som också bidragit till valet av takmaterial är kopparpriset. Ett lågt pris på koppar, som t ex under en period på 1980-talet (Wannberg,
personlig kommunikation), kan ha haft en stor betydelse för valet av takmaterial i
samband med nybyggnation. Även hus som ursprungligen inte haft koppartak, och som
saknar kulturhistoriskt värde, kan vid en restaurering under en sådan period ha fått
kopparbeklädnad. Detta gör att de återstående oklassificerade byggnaderna med koppartak inte nödvändigtvis kommer ha ett kulturhistoriskt värde i lika stor utsträckning som
de hus med koppartak som byggdes fram till och med 1960. Perioder med lågt kopparpris
kan eventuellt också förklara den stora andelen koppartak på oklassificerade byggnader
som i analysen visat sig utgöra över en fjärdedel av den totala takytan.
En av målsättningarna med den integrerade koppartakskartan var att den skulle kunna
fungera som ett beslutsunderlag i samband handläggningsrutiner vid omläggning av
takmaterial. Kartskiktet har emellertid flera osäkerheter beroende på dels ursprungsmaterialets aktualitet och noggrannhet och dels på begränsningar i analysmetoden.
Resultatet hade blivit mer tillförlitligt om integreringen av de två kartskikten, flygbildsinventeringen av koppartak och den kulturhistoriska klassificeringen, uteslutande byggt
på digitalt kartmaterial istället för som nu en visuell tolkning som överförts till digital
form. Huruvida dessa begränsningar påverkar det resulterande kartskiktets användningsområde är emellertid osäkert då det i dagsläget saknas ett bestämt förhållningssätt hos
Stockholms prövningsmyndigheter för hur kopparanvändningen ska begränsas (Stenberg,
personlig kommunikation). Möjligen kan detta kartskikt fungera som en första uppskattning av koppartakens kulturhistoriska värde, förutsatt att man är medveten om dess
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begränsningar, och på så sätt vara en påminnelse om att det inte alltid är motiverat att
tillåta koppartak.
Koppartaksskiktet har trots sina begränsningar tillräckligt god noggrannhet för att
åskådliggör i hur hög grad som miljöprogrammets delmål på sikt kan minska kopparemissionen från koppartak i Stockholms innerstad. Med utgångspunkt i delmål 2:6 under
avsnittet ”Säkra varor”, som förespråkar att utvändig koppar endast används på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, innebär det att ca 13 procent av koppartaken på byggnader med ringa eller med avsaknad av kulturhistoriskt värde (klass 3 och 4 i figur 16)
skulle kunna bytas ut mot ett mer miljövänligt material. Emissionen från denna takyta
motsvarar ca 108 kg koppar per år. De mottagare som främst skulle gynnas av detta är
avloppsreningsverk och småsjöar. Som framgår av figur 18 så står kopparemissionen från
tak utan eller med ett litet kulturhistoriskt värde för ca en sjundedel av den kopparmängd
som via kombinerade system leds till avloppsreningsverken. Då det vid rening av
avloppsvattnet sker en omfördelning av koppar från vattnet till rötslammet är det
angeläget att minska den inkommande kopparmängden.
Stockholms småsjöar är till skillnad från avloppsreningsverken den recipientkategori som
mottar minst andel av emissionen från koppartak (figur 19). Detta innebär dock inte att
småsjöar är en ovidkommande recipientkategori som av den anledningen kan bortses
från. Snarare tvärtom då små vattensystem i regel är känsligare än stora och i vissa fall de
som man i första hand bör sträva efter att skydda från ytterligare metallbelastning.
Dagvattenstrategins recipientklassificering kan här användas som ett effektivt redskap för
att i ett tidigt skede i planarbetet ange riktlinjer som begränsar utvändig koppar på
byggnader som ligger inom de sjöars avrinningsområden som klassats som känsliga och
mycket känsliga.
Ett hinder för att kunna tillämpa miljöprogrammets delmål i samband med omläggning av
koppartak är dock att det saknas handläggningsrutiner för en sådan åtgärd då den i de
flesta fall varken kräver bygglov eller någon bygganmälan, se bilaga 1c. Under förutsättning att ett sådant ärende kommer till Miljöförvaltningens kännedom, finns det en
möjlighet att tillsynsvägen göra en platsspecifik bedömning av om miljöbalkens produktvalsregel kan tillämpas. Det vill säga i de fall då omläggning av koppartak räknas som en
åtgärd av ej försumbar betydelse, se avsnitt 4. Även fastighetsägaren är skyldig att
tillämpa gällande lagstiftning. Men då lagtextens ståndpunkt med hänsyn till diffusa
källor är vag är det svårt att utläsa tydliga anvisningar med avseende på koppartak.
Huruvida lagen efterlevs är också svårkontrollerat i dessa fall. I ärenden som dessa, då
det saknas möjlighet att pröva ett ärende i samband med en bygglovsansökan, är information om stadens miljöpolicy med avseende på koppartak ett sätt att nå ut till
fastighetsägarna och på så sätt öka deras miljömedvetande.
Utöver Stockholms miljöprogram anger stadens dagvattenstrategi riktlinjer för diffusa
utsläpp. Båda rapporterna visar stadens ambitionsnivå med hänsyn till miljön som stadens
myndigheter och förvaltningar ska sträva mot. Då dessa är frivilliga kan man emellertid
inte ålägga någon att följa dem. En gemensam ståndpunkt i den kommunala miljöpolicyn
är dock att åtgärder mot källan är det medel som mest effektivt kan begränsa dagvattnets
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föroreningsnivåer. Med åtgärder kan t ex avses ändrat val av takmaterial mot tegeltak
alternativt målad kopparplåt vars kopparemission därigenom kan minskas ned till en
tiondel av den för en omålad takyta (Larm och Holmgren, 2000). Dessa åtgärder är dock
inte alltid möjliga då byggnader med koppartak kan omfattas av skydd mot förändring
om dessa är kulturhistoriskt värdefulla. Bäst möjlighet att påverka källorna finns i
samband med nybyggnation då man på ett tidigt stadium i planprocessen kan ställa
ekologiska krav på byggherren. Vid nybyggnation ger programmet för miljöanpassat och
resurseffektivt byggande goda förutsättningar för att förhindra läggning av koppartak.
Förutsatt att detta tillämpas på ett konsekvent sätt i samband med markanvisning och
exploateringsavtal behöver koppartaksfrågan inte behandlas vid handläggningen av en
bygglovsansökan, se bilaga 1a. Även Stockholm Vatten AB har i egenskap av huvudman
för stadens dagvatten möjlighet att i samband med en nyanslutning till det allmänna vanätet tillämpa ABVA för att begränsa den höga andel av kopparavrinningen (62 procent)
som via kombinerade system leds till avloppsreningsverken (figur 19).
Andelen koppar som rinner av en yta beror på fler parametrar än den totalt exponerade
kopparytan (se avsnitt 3.5.2) och transporteras inte uteslutande iväg med dagvattnet.
Som tidigare nämnts i rapporten så ackumuleras kopparföreningar i markskiktet om dessa
inte deponeras på hårdgjorda ytor. Marken, men även sediment, är temporära metallsänkor från vilka metaller kan frigöras och därmed bli biotillgängliga för terrestra system
samt vattenlevande organismer. Då markvegetationen står i förbindelse med grundvattnet
kan dess kvalitet på så sätt bidra till ogynnsamma växtbetingelser vilket i sin tur kan ses
som ett argument för att plan- och bygglagens krav på byggnader (3 kap. 2 §) är tillämpbart för att förhindra läggning av koppartak. Kopparns toxicitet för högre växter är
emellertid begränsad (se avsnitt 3.3). Då det dessutom saknas rättspraxis är det svårt att
veta om grundvattnets kopparhalter skulle anses utgöra en skada på omgivningen i
tillräcklig omfattning för att det skulle vara befogat att med stöd av denna paragraf
förbjuda läggning av koppartak.
I de fall det saknas stöd i lagstiftningen för åtgärder mot källan samt då koppartak ska
bevaras av kulturhistoriska skäl, kan föroreningsbelastningen minskas genom lokalt
omhändertagande av dagvattnet (LOD) där detta är möjligt och lämpligt. Förslag på
sådan LOD-teknik är infiltration och fördröjning i marken. Ett annat exempel är adsorption av kopparföreningar med hjälp av reaktivt filtermaterial. Det reaktiva materialet kan
installeras i t ex stuprör som avleder dagvatten från tak eller i diken nedanför stuprören
(Boller och Steiner, 2002). Metoden har flera fördelar som att filtermaterialet har en lång
livslängd och är praktiskt taget underhållsfritt. Det finns emellertid även en nackdel med
de båda föreslagna teknikerna då jordmassorna runt en infiltrationsanläggning samt det
uttjänta filtermaterialet kontamineras. Även om tekniken finns saknas det effektiva
rutiner för att omhänderta sådant förorenat material som i dag huvudsakligen läggs på
deponi. Vid infiltration i marken finns även risken att grundvattnet påverkas negativt.
För ärenden där man planerar läggning av kopparplåt på kulturhistoriskt värdefulla tak,
som tidigare täckts av annat material, har stadsmuseet möjlighet att i egenskap av remissinstans avråda från att stadsbyggnadsnämnden medger bygglov då en sådan åtgärd inte är
byggnadshistoriskt riktig. Om byggnaden saknar kulturhistoriskt värde, och åtgärden
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uppfyller plan- och bygglagens krav för att meddela bygglov, kan ett utökat samarbete
med Miljöförvaltningen eventuellt visa att läggning av koppartak inte är förenligt med
miljöbalkens produktvalsregel, bilaga 1b.
De diskuterade resultaten kan sammanfattas i följande slutsatser:
v Koppartaksskiktet har trots begränsningar tillräckligt god noggrannhet för att
åskådliggöra i hur hög grad som miljöprogrammets delmål på sikt kan minska
kopparemissionen från koppartak i Stockholms innerstad - 108 kg koppar per år från
13 % av koppartaken i Stockholms innerstad.
v De mottagare som främst skulle gynnas av att miljöprogrammets miljökrav på
byggmaterial tillämpades är avloppsreningsverk och småsjöar.
v Störst möjlighet att förhindra läggning av kopparplåt på tak ges i samband med
nybyggnation.
v Möjligheten att påverka valet av takmaterial är minst vid omläggning av kopparplåt
på byggnad som redan har koppartak.
v Miljö- och bygglagstiftningens krav på diffusa föroreningskällor är otydliga vilket gör
det svårt att tillämpa gällande lagar på enskilda koppartak.
v Stadens miljöprogram och dagvattenstrategi formulerar tydliga krav men kan inte
åläggas någon då dessa är frivilliga.
Byggnader med koppartak är en del av Stockholms stadsbild och bidrar till dess upplevelsevärden. En annan stor tillgång som Sveriges huvudstad förknippas med är dess
vatten. Miljöskadliga ämnen och näringsämnen belastar emellertid stadens sjöar och
vattendrag och hotar på så sätt dessa system. Både hänsynen till miljön samt till byggnaders kulturhistoriska värden är allmänna intressen som ofta inkräktar på den privata
handlingsfriheten. Dessa två intresseområden hamnar därför ofta i konflikt med varandra
och gör användningen av koppar på tak till en kontroversiell fråga. Om man vill främja
en långsiktigt hållbar stadsmiljö med goda livsbetingelser för stadens alla invånare – även
de allra minsta, måste man också vara villiga att göra en avvägning mellan dessa
intressen och begränsa antalet föroreningskällor som utgör en risk för Stockholms
ekosystem.
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Bilageförteckning
Bilaga 1a - c Flödesscheman som illustrerar vid vilka handläggningssteg som det finns
möjlighet att begränsa kopparanvändningen på tak i samband med
nybyggnation samt takrestaurering.
På grund av utrymmesskäl finns det en del förkortningar i bilaga 1a – c. Förklaringen till
dessa listas här:
ABVA
BA
BL
DP
Gfn
LOD
MB
OB
PBL
Sbk
VAL

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
Bygganmälan
Bygglov
Detaljplan
Gatu- och fastighetsnämnden
Lokalt omhändertagande av dagvatten
Miljöbalken
Områdesbestämmelser
Plan- och bygglagen
Stadsbyggnadskontoret
Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Bilaga 2

Referensdata för takytor och kopparavrinningen från dessa.
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Bilaga 1a: Får koppartak läggas i samband med nybyggnation?

Markanvisning/
Exploateringsavtal

Byggherre

Gfn
Koppartak får/bör ej läggas
enligt:

BL

Program för ekologiskt byggande:
Programkrav → 1.1.4
→ 4.1.2
→ 4.1.4

BA

Byggnader och
åtgärder som ej
kräver BA (9:3,
PBL)

Sbk

PBL: 3:11 hänvisar
till 3:2 om inverkan
på grundvattnet.

Dagvattenstrategin:
Åtgärder för att angripa källorna.

Lovfria åtgärder
(8:4, PBL)

Miljöprogrammet:
”Säkra varor” → Delmål 2:6.

PBL: Åtgärden får ej
strida mot DP el.
OB (5:36).

BL får
medges

För byggnadsåtgärder
som uppfyller kraven i
8:11 och 8:12, PBL.

BL får ej
medges
Område
med DP
PBL:
4:1 → 2:1 PBL → 3:3 och 3:6 MB.
5:36 → för åtgärd i strid med DP.
8:11 → för åtgärd i strid med DP.
→ för åtgärd som ej uppfyller kraven i 3:2, PBL.
Miljöprogrammet:
”Säkra varor” → Delmål 2:6.

Område
utan DP

Krav på LOD

PBL:
5:36 → för åtgärd i strid med OB.
8:12 → för åtgärd i strid med OB.
→ för åtgärd som ej uppfyller kraven i 2 kap., PBL.
(2:1 PBL → 3:3 och 3:6 MB)
→ för åtgärd som ej uppfyller kraven i 3:2, PBL.
Miljöprogrammet:
”Säkra varor” → Delmål 2:6.

Dagvattenstrategin:
LOD-policy.

Miljöförvaltningen
(remissinstans)
MB:
2:6 → produktvalsprincipen

Stockholm Vatten AB

Om anslutning till det allmänna va-nätet:
VAL: 21 och 22 §§ → ABVA, punkt 37.

Bilaga 1b: Får koppartak ersätta annat takmaterial i samband med en
takomläggning?

Fastighetsägare
BL BA
Lovfria åtgärder (8:4, PBL)

Sbk

PBL: Åtgärden får ej strida mot DP el.
OB (5:36).

Byggnader och åtgärder som
ej kräver BA (9:3, PBL)
PBL: 3:11 hänvisar till 3:2 om inverkan
på grundvattnet.

Kulturhistoriskt
värdefull
byggnad?

Ja
Stadsmuseet
(remissinstans)
PBL:
3:10, 3:12 och 3:13 →
Byggnadshistoriskt fel att
lägga koppartak.

BL får ej
medges

Nej

BL får ej
medges

Område
med DP.
PBL:
4:1 → 2:1 PBL → 3:3 och 3:6 MB.
5:36 → för åtgärd i strid med DP.
8:11 → för åtgärd i strid med DP.
→ för åtgärd som ej uppfyller kraven i 3:2, PBL.
Miljöprogrammet:
”Säkra varor” → Delmål 2:6.

BL får
medges

Område
utan DP
PBL:
5:36 → för åtgärd i strid med OB.
8:12 → för åtgärd i strid med OB.
→ för åtgärd som ej uppfyller kraven i 2 kap., PBL.
(2:1 PBL → 3:3 och 3:6 MB)
→ för åtgärd som ej uppfyller kraven i 3:2, PBL.
Miljöprogrammet:
”Säkra varor” → Delmål 2:6.

För byggnadsåtgärder som
uppfyller kraven i 8:11 och
8:12, PBL.

Krav på LOD
Dagvattenstrategin:
LOD-policy.

Miljöförvaltningen
(remissinstans)
MB:
2:6 → produktvalsprincipen.

Bilaga 1c: Kan koppartak tillåtas i samband med en takomläggning på
byggnad som redan har koppartak?

Fastighetsägare

Kulturhistoriskt
värdefull
byggnad?
Finns det
varsamhetsbestämmelser
i detaljplanen?

Ja

Nej

Saknas
bestämmelser
om krav på
BL och BA.

Nej
Ja
Restriktioner enligt
PBL, som förhindrar
en omläggning av
koppartak, kan inte
tillämpas.

BA

Sbk
Lovfria åtgärder
(8:4, PBL)
Koppartak
får tillåtas.

PBL:
3:10, 3:12 och 3:13 →
Byggnadshistoriskt fel att
inte tillåta koppartak.
Miljöprogrammet:
Omläggning av koppartak är
förenligt med delmål 2:6
under målet ”Säkra varor”.

Krav på LOD
Dagvattenstrategin:
LOD-policy.

PBL: Åtgärden får ej strida mot
DP el. OB (5:36).

Miljöförvaltningen
(remissinstans)
Kan tillsynsvägen göra
en platsspecifik
bedömning om ärendet
kommer till deras
kännedom.

MB:
2:6 → produktvalsprincipen.
Miljöprogrammet:
”Säkra varor” → Delmål 2:6.
Dagvattenstrategin:
Åtgärder för att angripa källorna.

Bilaga 2
Kulturhistoriskt värde 1, 2, 3 och 4 representerar blå, grön, gul respektive grå markering i
byggnadsklassificeringen av Stockholms innerstad, där blått (nr. 1) står för det högsta
kulturhistoriska värdet. Nummer 2 och 3 representerar ett därefter avtagande värde med nummer 4
som det lägsta. Förkortningen "oklass." representerar byggnader som uppförts 1960 eller senare och
som ännu ej klassificerats.

Koppartaksareal på hus med olika kulturhistoriska värden i Stockholms innerstad.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (m2):

Ny koppar (m2)
50926,377
32677,14
20234,431
1771,427
36723,036
142332,411

Ärgad koppar (m2) Summa (m2)
117494,929 168421,306
87049,902 119727,042
38431,27
58665,701
3096,547
4867,974
98619,702 135342,738
344692,35 487024,761

Kopparavrinning från tak med olika kulturhistoriska värden i Stockholms innerstad.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (g/år):

Ny koppar (g/år)
Ärgad koppar (g/år) Summa (g/år)
66204,2901
234989,858 301194,1481
42480,282
174099,804 216580,086
26304,7603
76862,54 103167,3003
2302,8551
6193,094
8495,9491
47739,9468
197239,404 244979,3508
185032,1343
689384,7 874416,8343

Takarea som sammanfaller med tillrinningsområdet till kombinerade avloppssystem.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (m2):

Ny koppar (m2)
28915,585
28411,427
16794,246
1418,267
19881,596
95421,121

Ärgad koppar (m2) Summa (m2)
67933,843
96849,428
74168,712 102580,139
31436,696
48230,942
75,204
1493,471
67404,832
87286,428
241019,287 336440,408

Kopparavrinning inom tillrinningsområdet för kombinerade avloppssystem.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (g/år):

Ny koppar (g/år)
Ärgad koppar (g/år) Summa (g/år)
37590,2605
135867,686 173457,9465
36934,8551
148337,424 185272,2791
21832,5198
62873,392 84705,9118
1843,7471
150,408
1994,1551
25846,0748
134809,664 160655,7388
124047,4573
482038,574 606086,0313

Takarea som sammanfaller med tillrinningsområdet till Mälaren.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (m2):

Ny koppar (m2)
18862,351
798,328
1328,282
0
3296,817
24285,778

Ärgad koppar (m2) Summa (m2)
28468,561
47330,912
11254,174
12052,502
5867,971
7196,253
0
0
14661,775
17958,592
60252,481
84538,259

Kopparavrinning inom tillrinningsområdet till Mälaren.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (g/år):

Ny koppar (g/år)
Ärgad koppar (g/år) Summa (g/år)
24521,0563
56937,122 81458,1783
1037,8264
22508,348 23546,1744
1726,7666
11735,942 13462,7086
0
0
0
4285,8621
29323,55 33609,4121
31571,5114
120504,962 152076,4734

Takarea som sammanfaller med tillrinningsområdet till Saltsjön.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (m2):

Ny koppar (m2)
11371,004
3160,882
1357,428
0
10657,931
26547,245

Ärgad koppar (m2) Summa (m2)
30038,735
41409,739
5664,12
8825,002
385,933
1743,361
0
0
12473,743
23131,674
48562,531
75109,776

Kopparavrinning inom tillrinningsområdet till Saltsjön.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (g/år):

Ny koppar (g/år)
Ärgad koppar (g/år) Summa (g/år)
14782,3052
60077,47 74859,7752
4109,1466
11328,24 15437,3866
1764,6564
771,866
2536,5224
0
0
0
13855,3103
24947,486 38802,7963
34511,4185
97125,062 131636,4805

Takarea som sammanfaller med tillrinningsområdet till sjöar och vattendrag.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (m2):

Ny koppar (m2)
850,512
2076,014
1035,568
894,127
3379,556
8235,777

Ärgad koppar (m2) Summa (m2)
10487,286
11337,798
5756,788
7832,802
1736,407
2771,975
3021,343
3915,47
10890,174
14269,73
31891,998
40127,775

Kopparavrinning inom tillrinningsområdet till sjöar och vattendrag.
Kulturhistoriskt värde
1
2
3
4
oklass.
Summa (g/år):

Ny koppar (g/år)
Ärgad koppar (g/år) Summa (g/år)
1105,6656
20974,572 22080,2376
2698,8182
11513,576 14212,3942
1346,2384
3472,814
4819,0524
1162,3651
6042,686
7205,0511
4393,4228
21780,348 26173,7708
10706,5101
63783,996 74490,5061

