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Sammanfattning
Under vintern faller nederbörd som snö i Gävle. När snömängden överstiger den
volym som kan förvaras i anslutning till vägsystemen krävs bortforsling och deponering av snön. Den nuvarande snödeponin i Gävle ska i framtiden nyttjas av Gävle
hamn, därmed ska lokalisering för ny plats för snödeponi utredas. Då snö från
urbana miljöer innehåller förorenande ämnen är det av stor vikt att utreda de
potentiella platsernas miljöförutsättningar.
Syftet med denna studie är att undersöka hur olika miljöförutsättningar påverkar ett
områdes lämplighet för anläggande av en ny snödeponi. Målet är att utifrån kunskap
om miljöförutsättningar utvärdera och jämföra fem av Gävle kommun utpekade
platser.
Utifrån miljöförutsättningarna geologi, påverkan på recipient, biologiska konsekvenser, markanvändning och omgivning har de fem föreslagna platserna undersökts och
slutligen jämförts. Resultatet visar att plats 3 Ersbo syd är bäst lämpad att ensam utgöra snödeponi i Gävle. Plats 1 Fredriksskans, 2 Duvbacken och 5 Kungsbäck bedöms ha
potential att ensamma och/eller i kombination med annan plats utgöra snödeponi i
Gävle. Resultatet visar också att plats 4 Ersbo telemast inte bedöms lämplig för anläggande av snödeponi.
Framtiden kommer innebära utmaningar med exempelvis vattenbrist och ökade
vatten- och energibehov. Därför bör kombinationen nya verksamheter och lösningar
på sådana problem alltid övervägas. I avsnitt 6.1 diskuteras huruvida deponering av
snö skulle kunna ses som en resurs istället för ett problem, och på så sätt inte bara
lösa snöomhändertagandet.
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Abstract
In wintertime, a large amount of snow falls on roads, streets and parking lots in
Gävle. Snow from urban areas may contain pollutants from sources such as atmospheric contamination, traffic emission and de-icing chemicals. These pollutants
accumulate in the snow during the winter and are released when the snow melts in
the spring and summer. Besides logistic and traffic safety, snow-handling strategies
are an important issue for the municipal organization in terms of environmental
effects from the melt water.
Today, snow plowed in urban areas of Gävle are being transported to a snow
deposit in the harbor of Gävle, Gävle hamn. In the future, the current location are
going to be used by Gävle hamn. Therefore, the municipality of Gävle are looking at
five different alternatives for localization of snow deposit.
To determine which of the five alternative locations are suitable for construction of
snow deposit in terms of environmental conditions, this study examines the
different locations in terms of recipient, geology, biological consequences, land use
and surroundings.
If one large snow deposit, designed similar to the current one in Gävle hamn, is
chosen to solve the snow handling in the future, location number 3 Ersbo syd would
be the best option. Location 1 Fredriksskans, 2 Duvbacken and 5 Kungsbäck, has god potential to alone and/or in combination with another location, serve as area for snow
deposit. Location number 4, Ersbo telepylon, should not be considered as an alternative location for a snow deposit.
There are possibilities for unconventional solutions, such as district cooling or even
use the snow to infiltrate in the ridge, the chance to reverse the snow-handling
problem to a resource is great. Creative solutions could be a possibility to cover and
prepare for the eventual environmental challenges the future may bring.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Under en kall vinter faller nederbörd som snö i Gävle. När snömängden
överstiger den volym som kan förvaras i anslutning till vägsystemen krävs bortforsling och deponering av snön. I Gävle plogas i genomsnitt ca 150 000 m 3 snö
varje vinter och transporteras till ett snöupplag, så kallat snödeponi. Under åren
1950-2000 var Gävles snödeponi lokaliserad vid området Avan på samma plats som
tidigare hade nyttjats för deponering av hushållssopor. Snödeponin flyttades år 2000
till den nuvarande platsen för deponering av snö på fastigheten Fredriksskans 15:1,
2:1 vid Fredriksskans hamnområde (Energihamnen), se markering 6 i Figur 1.
Omlokaliseringen skedde på grund av att Avan gränsar till naturreservatet Testeboåns delta som upprättades år 1997 (J&W Mark och Anläggning, 2000).
Den nuvarande platsen för snödeponi i Gävle, Fredriksskans 15:1 och 2:1, ska i
framtiden nyttjas av Gävle Hamn. Gävle kommun har därför initierat ett projekt att
hitta en eller flera nya platser för snödeponi i Gävle. Gävle kommun har tagit fram
fem olika lokaliseringsförslag vars miljöförutsättningar ska undersökas i detta
examensarbete (V. Ålin, personlig kommunikation, 16 december 2016). Förslagen
presenteras översiktligt i Figur 1 och närmare i kapitel 5 samt Bilaga A.

Figur 1. Flygfoto över Gävle med Gävle kommuns föreslagna platser för anläggande av ny snödeponi samt
nuvarande plats för snödeponi markerade (http://www.eniro.se/ © Eniro/Krak/Geodatastyrelsen).
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Provtagning och analys av smältvatten från den nuvarande snödeponin på Fredriksskans, se Figur 2, har utförts sedan år 2013. Provtagning utfördes år 2013 av Claes
O.T. Bengtsson AB och år 2015, 2016 av Tyréns AB i enlighet med Gävle kommuns
upprättade kontrollprogram (Gävle kommun, 2015). Analyser utfördes på ackrediterat laboratorium, Alcontrol eller ALS Scandinavia. En sammanställning av analysresultat från utförda provtagningar samt kontrollprogrammets riktvärden redovisas i
Bilaga B.
Parametrar som överstigit kontrollprogrammets fastställda riktvärden tidigare år är
pH, kväve och fosfor. De förhöjda halterna har bedömts att inte påverka recipienten
Yttre fjärden negativt (Tyréns AB, 2016; Tyréns AB, 2015). Hänsyn ska tas till att
det inte går att skilja på om de förhöjda halterna kommer från snön eller omgivande
faktorer vid snödeponin.

Figur 2. Nuvarande snödeponin på Fredriksskans 15:1. Snön tippas vid ”tippkanten” därefter följer ett damm/våtmarkssystem. Röd pil = provtagning av ytvatten i damm nr 1. Blå pil = provtagning av dagvatten i brunn
D10-A-4 (Tyréns AB, 2015).
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1.2

Problem

Ett miljöproblem kopplat till snö från urbana områden och därmed snödeponier är
förorenande ämnen. Snöflingor har en större förmåga att ackumulera föroreningar
under sin luftfärd mot marken i jämförelse med regndroppar. Detta sker på grund
av att snöflingorna faller till marken med lägre hastighet samt har en större specifik
yta jämfört med regndroppar (Adielsson, 2016). Då snön även ligger kvar på
marken under en tid innan bortforsling, i jämförelse med regnvatten som genast avrinner enligt dagvattenhanteringen i området, ackumuleras även en större mängd
förorenande ämnen i snön (Reinosdotter, 2007).
Föroreningar som ofta kan förekomma i snö från urbana miljöer är bland annat
metaller, PAHer (polycykliska aromatiska kolväten) och partiklar. Dessa ämnen härstammar mestadels från atmosfäriskt nedfall på den markliggande snön, trafikrelaterade utsläpp och halkbekämpning (Reinosdotter, 2007). Hur höga halter av
olika föroreningar som förekommer i snön har flera olika orsaker. Lisper (1974) och
Viklander (1998) anger trafikbelastning, typ av trafik, tiden mellan snöfall och bortskaffande, typ av halkbekämpningsmedel och tid på året som faktorer till hur
föroreningshalten i snön kan variera. Viklander (1999) anger även typ av område
som en faktor.
Flera studier visar på att en stor del av föroreningarna i snö från urbana områden är
partikelbundna. Fördelningen mellan partikelbundna och upplösta föroreningsämnen påverkas av halten suspenderad substans (partiklar) i snön/smältvattnet. Det
vill säga att snö från urbana områden som innehåller höga halter partiklar innehåller
en mindre mängd upplösta föroreningar (Viklander, 1997; Viklander, 1999; Glenn
& Sansalone, 2002; Reinosdotter, 2003; Reinosdotter, 2007). Viklander (1997)
redogör för ett pilotförsök, inklusive laboratorieanalyser, avseende transportvägar
för föroreningar i snö från urbana områden. Resultatet visade att lösta föroreningar
transporterades vidare med smältvattnet i stor utsträckning, medan de partikelbundna föroreningarna, 90-99 %, stannade i sedimenten under snöupplaget. På så
sätt kan landbaserade snödeponier, till skillnad från dumpning i ytvattenförekomster, koncentrera och kontrollera spridningen av förorenande ämnen.
På grund av föroreningarna i snö från urbana områden är det viktigt att planera och
kontrollera var smältvatten från snön tar vägen. Därmed är det viktigt att inte bara
undersöka logistik och infrastukturmöjligheter vid anläggande av en ny snödeponi
utan även områdets miljöförutsättningar.
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1.3

Syfte och mål

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika miljöförutsättningar påverkar ett
områdes lämplighet för anläggande av en ny snödeponi. Målet med studien är att utifrån kunskap om miljöförutsättningar utvärdera och jämföra fem av Gävle kommun
utpekade platser med avseende på platsernas miljömässiga lämplighet.
1.4

Frågeställning

Utifrån fyra kategorier av miljöförutsättningar som fastställts i litteraturöversikten:
geologi, markanvändning, biologiska konsekvenser och påverkan på recipient, ska
följande frågeställning besvaras för att uppnå studiens syfte och mål:
• Vilka ämnen kan påträffas i smältvatten från insamlad snö från ett urbant
område och finns föroreningsrisker kopplade till dessa ämnen?
• Vilka geologiska förhållanden finns på de fem platserna och hur bör dessa
förhållanden beaktas?
• Hur påverkar tidigare och nuvarande markanvändning ett områdes
lämplighet för anläggande av ny snödeponi och vilken information finns
avseende markanvändningen på de utvalda platserna?
• Förekommer naturvärden på utpekade platser? Hur ska eventuella
naturvärden beaktas i sammanhanget?
• Vad är viktigt att ta hänsyn till avseende recipient av smältvatten från en
snödeponi?
• Vilka recipienter är aktuella för att ta emot smältvatten från respektive plats
och är dessa recipienter lämpade för ändamålet?
• Vilka ytterligare miljöaspekter bör tas i beaktande vid anläggande av en ny
snödeponi?
1.5

Avgränsning

Detta examensarbete avgränsas till fem lokaliseringsförslag från Gävle kommun (se
Figur 1 och Bilaga A). Transportförhållanden och logistik, som anges som en kategori av miljöförutsättningar i litteraturöversikten, kommer inte att behandlas i
denna studie då den frågan kommer att utredas separat av kommunen.
Litteraturöversikten (kapitel 3. Teori) avgränsas till forskning och information om
anläggande av snödeponier i Kanada, USA och Sverige. Detta på grund av tillgänglig
forskning och information samt likheter i geografi och klimat avgränsas litteraturöversikten till information avseende Sverige, USA och Kanada.
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1.6

Målgrupp

Målgrupper är Gävle kommun, kommuner med motsvarande snöhanteringsproblematik samt andra intressenter inom miljöteknik.
1.7

Förväntat resultat

Studien förväntas leda till en sammanställning av de miljöförutsättningar som bör tas
i beaktande vid anläggande av en ny snödeponi på de fem av Gävle kommun angivna
platserna.
1.8

Etiska aspekter

Ur ett antropocentriskt perspektiv bedöms att inga etiska aspekter kommer att
behöva behandlas i studien.
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2 Metod
För att uppfylla studiens syfte genomfördes till en början en litteraturstudie.
Söktjänsterna Discovery, Google Scholar, Science Direct och liknande användes för
insamling av myndighetsrapporter, vetenskapliga artiklar, facklitteratur, etc., avseende miljöförutsättningar för anläggande av snödeponi. För att få en övergripande
bild av befintlig litteratur, forskning och andra publikationer samt vilka gemensamma nämnare dessa har summerades den insamlade informationen i avsnitt 3.4
Summering.
Vidare samlades data och annan information in från olika webbtjänster. Data avseende markförhållanden, så som markanvändning, geologi m.m., samlades in med
hjälp av Geodataportalen samt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) kartvisare
Jordarter 1:25000 – 1:100000 och Genomsläpplighet. Lantmäteriet ansvarar för webbtjänsten Geodataportalen som möjliggör tillgång till geodata från olika källor. Portalen
innehåller metadata (information) som beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet
i datamängder och tjänster (Geodata, 2014). I portalen finns bland annat
Länsstyrelsen Gävleborgs registrerade data om misstänkta eller konstaterade förorenade områden. SGUs kartvisare för jordarter (SGU, 2017b) innehåller information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager), landform, blockighet i markytan, linjeobjekt och punktobjekt. Kartvisaren
för genomsläpplighet (SGU, 2017a) ger en förenklad översiktlig bild över markens
genomsläpplighet i klasser om låg, medelhög, hög samt ej bedömd.
Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens Pärlor, ArtDatabankens Artportalen samt platsbesök användes/utfördes för att få en bild av hur platserna såg ut samt för insamling
av information om eventuella naturvärden och rödlistade arter. Skogens pärlor är en
webbaserad karttjänst som bland annat visar avvattningsriktning, sumpskogar, nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, biotopskydd, forn- och kulturlämningar,
nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och områdesskydd (Skogsstyrelsen, 2017). Artportalen drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och är en webbplats för observationer av
Sveriges växter, djur och svampar. I Artportalen finns över 50 miljoner fynduppgifter (januari 2016) och vem som helst kan rapportera arter som identifierats i
naturen (Artportalen, 2017a).
För insamling av data kopplat till avrinningsområden och recipienter användes olika
webbtjänster tillhandahållna av Vatteninformationssystem Sverige (VISS), och
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). I övrigt användes
eniro.se, hitta.se och tidigare utredningar som hjälpmedel för informationsinsamling.
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För historiska kartor, fastighetsbeteckningar, avståndsmätningar, areor, närliggande
verksamheter och kommunikationsmöjligheter har http://www.eniro.se/
© Eniro/Krak/Geodatastyrelsen och https://www.hitta.se/ © Mapbox © Lantmäteriet/Metria använts.
Ytterligare en del i metoden för att uppnå studiens syfte var att utföra vissa
beräkningar. För beräkning av:
–
–
–
–
–

smältvattenvolym, se kapitel 5.4
(2)
markens infiltrationsförmåga, Darcys lag, se kapitel 5.4.2
volym ytvattenförekomst, se kapitel 5.4.2
(5)
ytavrinningsvolym/dygn, se kapitel 5.4.3
(6)
utspädningseffekt, se kapitel 5.4.3
(7)

(3)

Avslutningsvis utfördes en sammanfattning av för- och nackdelar (avsnitt 5.6.1 –
5.6.4) som i sin tur summeras i en översiktlig sammanställning i tabellform (avsnitt
5.6.5). Dessa avsnitt syftar till att på det stora hela jämföra och få en övergripande
bild av de olika platsernas lämplighet att ensam utgöra plats för snödeponi. Översikten grundas på författarens bedömning utifrån insamlat och tidigare i rapporten redovisat resultat.
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3 Teori/Litteraturöversikt
Det finns inget tydligt regelverk eller standardförfaranden avseende
miljöförutsättningar vid anläggande av snödeponi och vad som avses med miljöförutsättningar kan tolkas på flera olika sätt. Litteratur i form av vetenskapliga
artiklar och andra publikationer avseende snöhantering och snödeponier i Kanada,
USA och Sverige har sammanställts i detta kapitel.
3.1

Kanada och USA

Enligt Campbell och Langevin (1995) har deponering av snö övergått från att
dumpas i vattendrag till att deponeras på land i staden Montreal, Kanada.
Anledningen till övergången anges vara de miljömässiga fördelar som landbaserade
snödeponier ger. Lokalisering av snödeponi på land kan enligt Campbell och
Langevin (1995) baseras på infrastruktur, geografiska egenskaper (avstånd) samt
markanvändning.
Wheaton och Rice (2003) beskriver, i jämförelse Campbell och Langevin (1995),
mer exakta lokaliseringskriterier som tillämpas vid anläggande av snödeponi i
kommunen Anchorage i Alaska, USA. Wheaton och Rice (2003) beskriver att
lokaliseringskriterierna för val av plats för snödeponi grundas på effekter av
infiltration av smältvattnet samt effekter av utsläpp av smältvatten till ytvatten, där
sjöar, vårmarker och vattendrag avses. Med andra ord ligger fokus på påverkan av
recipienten. Lokaliseringskriterierna är uppdelade i vad som ska undvikas samt vad
som ska eftersökas. Följande ska enligt Wheaton & Rice undvikas:
–
–
–
–

”Grundvattenmagasin eller till dess tillrinningsområde.
Slutna våtmarker och sjöar = ytvattenmagasin med litet eller inget utlopp.
Vattendrag med basflöde under 85 l/sek under vintern.
Våtmarker om det kan innebära negativ inverkan på denna” (Wheaton &
Rice, 2003, s. 89).

Lokaliseringskriterier som bör eftersökas är enligt Wheaton och Rice (2003) är
platser där infiltration till ytliga grundvattensystem som inte utgör källa för dricksvatten. I artikeln beskrivs att kriterierna kan tillämpas på andra samhällen på nordlig
latitud och att kriterierna kan läsas i sin helhet i The Municipality of Anchorage
(2002; Wheaton & Rice, 2003).
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Vid mark eller grundvatten som recipient måste markens jordsammansättning
undersökas och infiltrationsförmåga beräknas. Caraco och Claytor (1997) anger att
smältvattnets infiltrationshastighet bör överstiga 1,3 cm/h och andelen lera i jorden
bör understiga 30 % för att infiltration ska vara en fungerande metod. Muthanna,
Viklander, Blecken och Thorolfsson (2007) beskriver dock att beroende på studie
anges lerhalten kunna variera mellan 5-30% för att förhållanden för infiltration ska
bedömas som goda.
Likt Wheaton och Rice (2003) beskriver Alaska Department of Environmental
Conservation (u.å.) kriterier för val av plats för anläggande av snödeponi i Alaska.
Vid val av plats ska följande arbetsgång tillämpas:
a) Uppskatta hur stor kapacitet som behövs.
b) Identifiera potentiella platser baserade på kunskap om jordart, lutning,
flödesriktning och recipient.
c) Prioritera de identifierade platserna med minst miljöpåverkan, använd
platsurvals-/lokaliseringskriterier och kartor som guide (Alaska Department of Environmental Conservation, u.å., s. 2)

Vidare bör nedan punktade platsegenskaper övervägas:
a) Plats som inte ligger i en sänka och inte bedöms påverka känsliga miljöer (exempelvis känsliga ytvattenförekomster) negativt.
b) Plats med svag lutning, är långt bort från ytvattenförekomster, utanför flodslätter
och väl över grundvattenytan.
c) Plats med väl dränerad jord som tillåter infiltration, adsorption och mikrobiell
aktivitet (Alaska Department of Environmental Conservation, u.å., s. 2).

Enligt Alaska Department of Environmental Conservation bör följande
undvikas vid anläggande av snödeponi:
a) Dumpning av snö i ytvattenområden såsom vattendrag, sjöar, hav, dammar, våtmarker utan ”växtbuffert” mellan deponin och vattnet.
b) Dumpning av snö i områden där grundvattnet används till dricksvatten.
c) Dumpning av snö i grustag.
d) Lokalisering i parker eller lekplatser som kan användas för direktkontakt med människor efter snösmältningen (Alaska Department of Environmental Conservation, u.å.,
s. 2).
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3.2

Sverige

Reinosdotter, Viklander och Malmqvist (2003) beskriver förhållanden kring deponering av snö i Sverige. Resultatet är baserat på specifik information om kostnader
för transport av snö i Luleå kommun samt generell information om snöhantering
från 14 geografiskt spridda kommuner i Sverige. I artikeln beskrivs att den stora
andelen förorenad snö på en snödeponi gör det nödvändigt att bedöma de miljömässiga aspekterna, med andra ord effekterna på recipienten. Kvaliteten på snön
längst vägarna beror enligt Reinosdotter et. al. (2003) på vilken typ av område snön
kommer från, trafikbelastning, hur lång tiden snön har legat innan den transporteras
bort, vilken typ av halkbekämpningsmedel som använts samt vilken tid på året snön
insamlas. Faktorer som en kommun måste ta i beaktande när de väljer plats för en
snödeponi är geotekniska egenskaper och typ av recipient. Potentiella recipienter av
smältvatten från en snödeponi är grundvatten, ytvatten och mark. Recipienten ska
bedömas utifrån dess tillgänglighet, smältvattnets kvalitet samt recipientens
känslighet (Reinosdotter et. al., 2003).
Trafikkontoret i Stockholm genomförde år 2006 utredningen Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm. I utredningen anges att ”En landdeponi kräver även rätt förutsättningar, när det gäller lämplig mark avseende bland annat stabilitet, sättningsbenägenhet och ytbärighet. Närhet till lämplig recipient är också av betydelse.”
(Trafikkontoret Stockholm, 2006, s. 11).
Trafikkontoret i Göteborg (2014) anger att följande information eftersöks och
sammanställs vid utvärdering av ett områdes lämplighet för anläggande av snödeponi:
–
–
–
–
–
–
–

1. Läge.
2. Områdets storlek samt tillgänglig deponiyta.
3. Geologi och jordlagerföljd.
4. Områdets markanvändning, tidigare och nuvarande, utfyllnader,
anläggningar m.m.
5. Förekomst av förorenad mark, Miljöförvaltningens MIFOkartläggning.
6. Recipienter, lokal recipient och slutlig recipient.
7. Trafiksituation (Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2014, s. 2).

Söderberg och Westholm (2009) skriver i Den praktiska hanteringen av dagvatten att
när en ny snödeponi anläggs i Luleå kommun utreds följande punkter vid val av
plats:
–
–
–
–
–

Transportavståndet
Trafikintensiteten
Markförhållanden
Geologin
Recipienten (Söderberg & Westholm, 2009, s. 30)
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3.3

Gävle

J&W Mark och Anläggning i samarbete med Claes O T Bengtsson AB fick år 2000
uppdraget av Gävle kommun, Tekniska kontoret, att översiktligt utreda alternativa
lokaliseringar av ny snödeponi för Gävle kommun. I J&W Mark och Anläggning
(2000) hänvisas det till ett PM upprättat av Gävle kommun, Bygg och miljökontoret, som listat förslag på krav som bör ställas på en ny snödeponi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Snö ska deponeras på land.
Mer förorenad snö deponeras skilt från mindre förorenad snö.
Smältvatten och slam från förorenad snö ska renas innan utsläpp resp. återanvändning.
Skräp och slam skall kunna omhändertas efter avsmältningen.
Hydrogeologin vid deponin måste utredas innan lämplighet och kapacitet
bedöms.
Känsliga recipienter skall ej belastas.
Deponin läggs så att bullerstörningar ej blir ett problem.
Annan användning av marken på deponiområdet begränsas.
Kapaciteten bedöms från både mängden snö och mängden smältvatten.
Deponin bör ligga avskilt av estetiska skäl (J&W Mark och Anläggning, 2000, s. 5).

Utöver det som anges i punktlistan ovan ska även framtida markanvändning och
topografi beaktas. Plana tippområden medför tippning från marknivå vilket
innebär att en större area krävs och driftkostnaderna blir högre. Tippningen av snö
underlättas och arean för snödeponiområdet kan vara mindre om det finns en tippkant/-slänt/-krön med en höjd på ca 8 meter (J&W Mark och Anläggning, 2000).
Claes O T Bengtsson AB (2000a) beskriver i Gävles snö att volymen snö som det bör
finnas utrymme för beräknas till 200 000 – 250 000 m3. Cirka halva volymen från
kommunens snöhantering och andra halvan från andra markägare och väghållare,
bostadsrättsföreningar, privata industrier med flera. För detta krävs cirka 30 000 m 2
mark, exklusive ytor för logistik, behandling och avledning av smältvatten, återvinning av halkbekämpningsmedel, kontrollverksamhet etc., fördelat på en eller
flera deponier/områden.
I Claes O T Bengtsson AB (2000b) beskrivs att upplag av snö från urbana områden
inte bör anordnas inom känsliga markområden eller områden där lakvatten avleds
till känsliga vattendrag utan reningsåtgärd, exempelvis våtmarksanläggning. Detta på
grund av de föroreningar som snö och annat material medför.
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3.4

Summering

Det som skiljer de olika källorna i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3 åt är framförallt vilket fokus som valts. Exempelvis fokuserar Wheaton och Rice (2003) på att välja en plats
utifrån vilken påverkan smältvattnet kan ha på recipienten, medan Söderberg och
Westholm (2009) har valt ett bredare perspektiv och anger påverkan på recipienten
som en av fem omständigheter som bör undersökas vid lokalisering av snödeponi.
Variationen i omfattning och fokus innebär att det är svårt att jämföra källorna åt.
Däremot kan likheter och beröringspunkter identifieras. Litteraturen som presenteras i avsnitt 3.1 – 3.3 kan översiktligt sammanställas i följande viktiga miljöförutsättningar att ta hänsyn till vid anläggande av ny snödeponi:
–
–
–
–
–

Markanvändning
Geologi
Recipient
Biologiska konsekvenser
Transportförhållanden och logistik
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3.5

Svensk lagstiftning

Naturvårdsverket (2017) har på sin hemsida publicerat en vägledning kring regler
om uppläggning av snö på land. En sammanställning av vägledningen presenteras i
Tabell 1 samt efterföljande text.
Tabell 1. Sammanställning av Naturvårdsverkets (2017) beskrivning av regler i Miljöbalken (SFS 1998:808)
avseende uppläggning av snö på land.
Lagrum

Tillämpning

MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m:
MB 9 kap. 1 § Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
”Med miljöfarlig verksamhet avses
…
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett
sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller
miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom
förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten”

Uppläggning av snö är att betrakta som
miljöfarlig verksamhet.

MB 9 kap. 6 § Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet
MB 15 kap 1 § Avfall:
”Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig
att göra sig av med.”

Snö kan klassas som avfall. Då
snöröjning sker genom plogning
uppstår ett kvittblivningsintresse och
snön definieras som avfall.

MB 15 kap. 26 § Avfall:
”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten
har tillträde till eller insyn till.”

Då snön smält bort för säsongen bör
platsen städas för att undvika fråga om
nedskräpning.

MB 15 kap. 27 § Avfall:
”Avfall får inte dumpas eller förbrännas inom Sveriges
sjöterritorium och ekonomiska zon. På och över det fria
havet får avfall inte heller dumpas från eller förbrännas på
svenska fartyg eller luftfartyg.”

Se ”Vägledning om dumpning av snö i
hav, sjöar eller vattendrag” nedan.

MB 26 kap. Tillsyn

Uppläggning av snö faller oftast under
den kommunala nämndens
tillsynsansvar.
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Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) berör tillstånds- och anmälningsplikt. Om uppläggning av snö är tillstånds- eller anläggningspliktig grundades
tidigare på om platsen var särskilt iordningställd för ändamålet. Om så var fallet
klassades uppläggningen av snö som anläggning och därmed tillstånds- eller
anmälningspliktig. Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler enligt
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Lagring är numera tillstånds- eller
anläggningspliktig beroende på om lagringen når upp till vissa mängder, oavsett om
lagringen sker på en anläggning eller inte. Sammantaget anser Naturvårdsverket att
”den bedömning som tidigare gjorts, dvs. att uppläggning av snö oftast inte bör omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen, ska
gälla” (Naturvårdsverket, 2017, s.1).
Vägledning om dumpning av snö i hav, sjöar eller vattendrag (Havs- och
vattenmyndigheten, 2014) har upprättats för att ge en enhetlig tillämpning avseende
dumpning av snö och dispenser. Enligt miljöbalken 15 kap. 27 § är det förbjudet att
dumpa avfall från land till vattenområden. Länsstyrelserna har sedan 1 maj 2013
tagit över prövning av dispens från förbudet från Havs- och vattenmyndigheten.
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4 Genomförande
Sökningar och datainsamling med hjälp av webbtjänster utfördes enligt beskrivning
nedan. År i referenserna anges som 2017 då tjänsterna uppdateras kontinuerligt.
Geodataportalen © Lantmäteriet
Geodataportalen används enligt ”Instruktion för att få fram kartskiktet över förorenade områden” (Länsstyrelsen Gävleborg, u.å.).
Referens till data hämtad ur denna webbtjänst formuleras som (Lantmäteriet, 2017a).
SGUs Kartvisare: Genomsläpplighet © Sveriges geologiska undersökning
Används genom att zooma in och klicka på område där information eftersöks. En resultatruta dyker då upp med data för den valda platsen samt val att spara ner datan i
Excelformat. Referens till data hämtad ur denna webbtjänst formuleras som (SGU, 2017a).
SGUs Kartvisare: Jordartskarta 1:25000-1:100000 © Sveriges geologiska
undersökning. Används på samma sätt som SGUs Kartvisare för Genomsläpplighet.
Referens till data hämtad ur denna webbtjänst formuleras som (SGU, 2017b).
SMHI Vattenwebb: Ladda ner modelldata per område används genom att
zooma in och klicka på område där information eftersöks. En resultatruta dyker då
upp med data för delavrinningsområdet samt val att spara ner datan i Excelformat.
Referens till data hämtad ur denna webbtjänst formuleras som (SMHI Vattenwebb, 2017).
Länsstyrelsernas WebbGIS: Vattenkartan © Länsstyrelserna, Lantmäteriet,
NVDB, ESRI, Inc, RAÄ, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO, SCE, SJV, FM, Bergsstaten, SLU, DIRNAT. Används enklast genom att zooma in på det område där information eftersöks för att därefter söka efter aktivt lager ”SMHI delavrinningsområden (2012:2)”. Genom att klicka på önskat objekt med verktyget Identifiera objekt
aktivt erhålls data i sökresultat. Referens till data hämtad ur denna webbtjänst formuleras
som (Länsstyrelsernas WebbGIS, 2017).
Skogsstyrelsen: Skogens pärlor © Lantmäteriet
aAvänds genom att zooma in på det område där information eftersöks. Därefter
visas information som bockats av i rutan ”Kartinformation” grafiskt i kartan.
Referens till data hämtad ur denna webbtjänst formuleras som (Skogsstyrelsen, 2017).
ArtDatabanken: Artportalen © Google Bilder © TerraMetetrics
Artportalen användes i detta fall genom följande sökning; ART: Alla rödlistade,
PERIOD: 2007-2017, GEOGRAFI: Sök med karta/yta för att vidare markera det
område (med omnejd) där information eftersöks med en polygon. Därefter valdes
Presentera fynd: Karta och Presentera fynd: Exportera data. Referens till data hämtad
ur denna webbtjänst formuleras som (Artportalen, 2017b).
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SMHI & SGU: Beräknade grundvattennivåer används genom att zooma in på
det delavrinningsområde där information eftersöks och klicka på det. Genom att
sedan välja ”ladda ner tidsserie” kan ett Excel-dokument innehållande områdesinformation, referenser, årsvärden, månadsvärden och dygnsvärden laddas ner. I
denna studie har årsvärden från 2004-2014 använts. Referens till data hämtad ur denna
webbtjänst formuleras som (SMHI & SGU, 2017).
För genomförande av beräkningar och respektive formel se kapitel 5.4, 5.4.2 och
5.4.3.
2017-05-04 utfördes platsbesök på platserna 1, 2, 4 och 5 tillsammans med miljökonsulterna Charlotta Bergqvist och Markus Karlsson, Tyréns AB. Iakttagelser av
platsernas utformningar, omgivningar m.m. samt dokumentation utfördes. 201705-14 utfördes platsbesök av plats 3, iakttagelser och dokumentation utfördes.
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5 Resultat
5.1

Geologi

I Tabell 2 redovisas en sammanställning av jordarter och genomsläpplighet enligt
SGUs kartvisare för Jordarter 1:25000 – 1:100000 och Genomsläpplighet för de fem
föreslagna platserna (SGU 2017b; SGU 2017a).
Tabell 2. Jordarter uppdelade i grundlager och övrigt samt genomsläpplighet för de fem föreslagna platserna för
anläggande av ny snödeponi i Gävle.

Plats

Grundlager jord

Övrigt: Jordarter

Genomsläpplighet

1. Fredriksskans

Sandig morän

Till viss del blockrik yta och
urberg.

Medelhög

2. Duvbacken

Postglacial lera

Låg

3. Ersbo syd

Morän

Medelhög

4. Ersbo telemast

Morän

5. Kungsbäck

Sandig morän

Jordart, tunt eller osammanhängande ytlager: Torv.

Medelhög
Medelhög

Utifrån litteratur och lokalkännedom kan plats 1 kompletteras med övrig
information: området består av fyllnadsmassor på berg. Plats 5: förekomst av
fyllnadsmassor innehållande byggavfall.
5.2

Markanvändning och omgivning

Plats 1: Fredriksskans (fastighetsbeteckning FREDRIKSSKANS 15:1) är till ytan
ca 124 000 m2 stor, utgörs till stor del av en före detta bergtäkt och ligger söder om
Testeboskogens naturreservat vid Fredriksskans hamnområde. Bergtäkten är ur drift
och har sedan några år tillbaka börjat återfyllas med inerta fyllnadsmassor, täkten
bedöms vara helt återfylld inom ca 5-10 år.
Platsen är nuläget skyddad från insyn utifrån eller risk att närboende skulle störas av
verksamheten, exempelvis av buller. I nuläget omgärdas platsen av skog, med
undantag av Ragn-Sells återvinningsanläggning som ligger i anslutning till platsen i
sydvästlig riktning. Platsen nås via Bönanvägen och grusväg förbi återvinningsanläggningen. Se Figur 3 och 4 för fotodokumentation från platsbesök 2017-05-04.
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I området finns bergrum som används till oljeförvaring. Oljan i bergrummen
regleras och förhindras läcka ut med hjälp av det positiva grundvattentrycket som
råder. Då grundvatten pumpas från området genomgår det fyra olika reningssteg
innan det släpps till recipienten Yttre fjärden. Eventuellt smältvatten från snödeponi
på den före detta bergtäkten skulle likt grundvattnet kräva viss rening samt ha Yttre
fjärden som recipient. Dock kan det potentiella smältvattnet inte kopplas direkt till
det befintliga reningssystemet då systemet i nuläget tar emot ca 150 – 200 000 m 3
vatten per år, vilket är nära maximal kapacitet. Ingemar Johansson, driftschef
Energihamnen, ser dock att lösningar finns men att dessa bör föregås av kommunikation och överenskommelse (I. Johansson, personlig kommunikation, 8 maj 2017).

Figur 3. Foto av plats 1 taget från platsens södra del. Figur 4. Plats 1, före detta bergtäkt.

Plats 2: Duvbacken (BRYNÄS 34:1 & BRYNÄS 82:1) är till ytan ca 17 000 m2
stor och består av öppen plan ängsmark med svag lutning mot Inre fjärden. Platsen
ligger mellan Duvbackens reningsverk, Sältavägen, och Gävle elektronikåtervinning,
Atlasgatan. Avstånd till T-uddens naturreservat är ca 200 m, avstånd till bostadsområde är ca 300 m, cykelväg passerar ca 100 m från platsens södra del. Se Figur 5
för fotodokumentation från platsbesök 2017-05-04.
J&W Mark och Anläggning (2000) undersökte år 2000 åtta potentiella platser för
anläggande av snödeponi. En av platserna var den aktuella platsen vid Duvbackens
reningsverk. Författaren skriver:
–
–
–
–
–
–

Området gränsar till gammalt varvsområde.
En dagvattenkulvert genomkorsar området.
Jorden utgörs av gammal havsbotten och består av täta sedimentjordar (lera) av
minst 3 m mäktighet.
Vid fältbesök i augusti år 2000 bedömdes grundvattnet ligga ca 1 – 1,5 m under
markytan.
Området avvattnas via dikessystem norrut mot Inre fjärden.
I skogsområde nordost om platsen ligger ett våtmarksområde. Våtmarks-området
kan troligen ej utnyttjas för rening av smältvatten från eventuell snödeponi på
grund av höjdförhållanden och temperaturbetingelser i
reningsprocessen (J&W Mark och Anläggning, 2000, s. 14).
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Historiskt flygfoto, Figur 6, över området visar att platsen tidigare använts som
åkermark.

Figur 5. Plats 2. Duvbacken. Foto 2017-05-04 från områdets södra del.

Figur 6. Historiskt (år 1955-1967) och nutida (år 2011-2014) flygfoto över plats 2. Duvbacken
(https://www.eniro.se/).

Plats 3: Ersbo syd (HEMLINGBY 72:1) är till ytan ett ca 116 000 m2 stort hygge.
Platsen ligger i skogen strax sydöst om kraftvärmeverket Johannes och avgränsas i
väst av en bommad grusväg och norrut av en kraftledning. Hygget sluttar österut
mot grusvägen, ett avvattningsdike skiljer grusvägen och hygget åt. Grusvägen ligger
som närmast ca 25 m från E4 och dessa vägar separeras med en växtzon. Se Figur 7
och 8 för fotodokumentation från platsbesök 2017-05-14.
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Platsen är skyddad från insyn och inga bostadsfastigheter finns i närheten. Förutom
passerande vandrare på Gästrikeleden, ca 500 m väster om platsens nordvästra hörn
(se Figur 9), är platsen även skyddad från förbipasserande.

Figur 7. Foto 2017-05-14 av plats 3. Ersbo Syd från områdets sydöstradel. Figur 8. Dike direkt öst om hygget

Figur 9. Gästrikeleden i förhållande till plats 3 och 4 (Naturkraft Gästrikland, 2016) © Google Bilder ©
TerraMetetrics.

Plats 4: Ersbo telemast utgörs av ett skogsområde sydväst om Gävle telemast, nås
via Spängersleden och är till ytan ca 45 000 m2. En ledningsgata (markerad med
grön pil i Figur 11) genomkorsar området på relativt låg höjd. Kraft-/kabelledningar
kan utgöra ökad risk för olycka och bör undvikas vid lokalisering av snöupplag enligt
Falk (1990). Platsen är skyddad från insyn och inga bostadsfastigheter finns i närheten. Gästrikeleden passerar som närmast ca 500 m sydväst om platsen.
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Vid platsbesök berättar Alf Jansson, arbetande med drift och underhåll av telemasten, Telecom AB, att platsen ligger inom telemastens säkerhetszon. Säkerhetszoner finns kring master på grund av risker för isras från stagen (vajrarna) under
höst, vinter och vår. Säkerhetszonen är cirkelformad med masten i mitten och en
radie om 1,5*masthöjden [m]. Detta innebär att det utpekade området ligger i telemastens säkerhetszon (A. Jansson, personlig kommunikation, 4 maj 2017). Se Figur
10 för fotodokumentation från platsbesök 2017-05-04 och Figur 11 för ungefärlig
säkerhetszon med radie om 1,5*325 = 487,5 (≈ 500) m.

Figur 10. Foto av plats 4 taget från platsens östra del.

r ≈ 500 m

Figur 11. Röd markering visar föreslagen plats. Grön pil markerar kraftledningen.
Gul markering visar ungefärlig säkerhetszon kring telemasten.
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Plats 5: Kungsbäck (KUNGSBÄCK 2:10) ligger i området Kungsbäck och är till
ytan ca 32 000 m2. Platsen är skild från närliggande bostadsfastigheter men ligger ca
150 m från Mackmyra Svensk Whisky AB. Platsen nås via Kolonnvägen och omgärdas av barrskog vilken skyddar platsen från insyn, se Figur 12 och 13 för fotodokumentation från platsbesök 2017-05-04. I skogsområdet som omgärdar platsen löper
ett elljusspår. Områdets västra del består av plan, svagt sluttande mark med bland
annat gammalt timmerupplag och övervuxna jord-/tipphögar. I områdets östra del
finns en platå med slänter ner mot skogen i öster. Höjdskillnaden i slänten är omkring 2-3 m, se Figur 13. I områdets sydöstra del finns ett grundvattenrör.
Enligt utredning av området (J&W Mark och Anläggning, 2000, s. 12) råder
följande omständigheter:
–
–
–
–
–
–

Gammalt tippområde på f.d. regementsområdet.
Användes under åren 1970-1980 och innehåller byggavfall.
Klassificerad till riskklass 4 = åtgärder bedöms inte nödvändiga.
Tippens yta är plan, delvis gräsbevuxen, ligger högre än omkringliggande skogsmark.
Området består av fyllning (byggavfall).
Eventuellt föroreningsinnehåll i tippmassorna är ej känt. Risk för urlakning av ev.
föroreningar bör utredas då snödeponering förändrar nuvarande förutsättningar
(J&W Mark och Anläggning, 2000, s. 12).

Historiska flygfoton över området visar att platsen tidigare utgjorts av barrskog, se
Figur14.

Figur 12. Foto plats 5 taget från platsens västra del.

Figur 13. Slänt mot skogen i den östra delen.
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Figur 14. Historiskt (år 1955-1967) och nutida (år 2011-2014) flygfoto över plats 5. Kungsbäck
(https://www.eniro.se/).

5.2.1 Potentiellt förorenade områden
Enligt Länsstyrelsen Gävleborgs kartläggning över potentiellt förorenade områden
(Lantmäteriet, 2017a) finns ingen riskklassning eller konstaterande om förorenad
mark på någon av de föreslagna platserna (markerade med röda ringar), se Figur 15
– 18.
Teckenförklaring för Figur 15 – 18
1 = mycket stor risk, 2 = stor risk, 3 = måttlig risk, 4 = liten risk, E = Ej riskklassade.
KM = Känslig markanvändning, MKM = Mindre känslig markanvändning.

Figur 15. Plats 1. Fredriksskans (Lantmäteriet, 2017a). Figur 16. Plats 2.Duvbacken (Lantmäteriet, 2017a).
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Figur 17. Plats 3. Ersbo S, 4. Ersbo tele. (Lantmäteriet, 2017a).
(Lantmäteriet, 2017a).

5.3

Figur 18. Plats 5. Kungsbäck

Biologiska konsekvenser

I detta kapitel har, utöver de fem angivna platserna, även biologiska konsekvenser
avseende sumpskogsområdet Spängerna undersökts då plats 3. Ersbo Syd, avvattnas
österut mot detta område. Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens pärlor visar ett områdes nyckelbiotoper, naturvärden, biotopskydd, naturvårdsavtal, naturreservat,
Natura 2000-områden, forn- och kulturlämningar med mera. Se markeringar för
detta på de fem föreslagna platserna (gulmarkerade) i Figur 20 - 24. För teckenförklaring ur Skogsstyrelsens register se Figur 19 (Skogsstyrelsen 2017).

Figur 19. Teckenförklaring (Skogsstyrelsen, 2017).

Figur 20. Plats 1 Fredriksskans (Skogsstyren, 2017).
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Figur 21. Plats 2 Duvbacken. T-uddens
Figur 22. Plats 3 Ersbo Syd. Spängerna nordöst, Hemlingby
naturreservat öst om platsen (Skogsstyrelsen, 2017). Naturreservat öst om platsen (Skogsstyrelsen,2017).

Figur 23. Plats 4 Ersbo telemast (Skogsstyrelsen, 2017). Figur 24. Plats 5 Kungsbäck (Skogsstyrelsen, 2017).

Webbplatsen Artportalens söktjänst visar observationer av rödlistade arter i valt
område. En rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett
lands gränser och används i Sverige bland annat vid uppföljning av det nationella
miljömålet för ett rikt växt- och djurliv. Resultat av sökningar på och omkring utpekade platser under åren 2007-2017 (Artportalen, 2017) visar att rödlistade arter
observerats i närheten av eller på två av fem platser, se Figur 25 - 30. Gul markering
i Figur 28, avser reningsverksdammen på Duvbackens reningsverk. Information avseende observationerna i närheten av/på plats 2. Duvbacken, plats 3. Ersbo syd och
Spängerna redovisas i Tabell 3. Inga naturvärden identifierades vid platsbesök.
Av de arter som listas i Tabell 3 är samtliga fåglar fridlysta enligt artskyddsförordningen då alla vilda fågelarter i Sverige är fridlysta. Koppartaggsvamp,
vedtrappmossa och ask (Ersbo syd) är inte fridlysta (SFS 2007:845).
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Teckenförklaring för Figur 25 – 30
Röd markering = valt geografiskt område för datainsamling. Blå markering = plats för
anläggande av snödeponi. Gul prick = fynd som rapporterats på enskilda/personliga
fyndplatser. Gul ring = visar med vilken noggrannhet fyndet angetts [± meter].

Figur 25. Plats 1. Fredriksskans.

Figur 26. Plats 4. Ersbo tele.

Figur 27. Plats 5. Kungsbäck.

Figur 28. Plats 2. Duvbacken, reningsverksdammen. Figur 29. Plats 3. Ersbo syd.

Figur 30. Sumpskogsområdet ”Spängerna” med omnejd. Recipient för naturlig avvattning av plats 3. Ersbo syd.
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Tabell 3. Rödlistade arter i närheten av eller på föreslagen plats 2. Duvbacken, 3. Ersbo syd eller Spängerna
med omnejd (öster om plats 3. Ersbo syd). Förkortningar i kolumn 2 – Rödlistekategori: RE=Nationellt utdöd,
CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, VU= Sårbar, NT=Nära hotad.

Spängerna

Ersbo syd

Duvbacken: Reningsverksdammen

Artnamn

År för
observation(er)

Backsvala
Gråtrut

Rödliste- Antal olika
Antal av
kategori observations- arten (totalt
tillfällen
för samtliga
obs.
tillfällen)
NT
1
1
VU
3
10

Gulsparv
Havsörn
Hussvala
Mindre hackspett
Rosenfink

VU
NT
VU
NT
VU

1
1
4
2
7

15
1
5
2
10

2008
2008

Skäggmes
Spillkråka
Stare
Sävsparv

NT
NT
VU
VU

2
4
5
22

8
4
140
48

Trastsångare
Vaktel
Videsparv
Årta
Ängspiplärka

NT
NT
VU
VU
NT

1
1
2
1
3

1
1
3
1
35

a) Koppartaggsvamp
b) Vedtrappmossa
c) Ask
d) Gulsparv

VU
NT
EN
VU

1
1
1
1

7
Noterad
Noterad
1

2008
2008
2015
2015
2010

Tornseglare
Spillkråka

VU

2

9

2007 & 2012

Kungsfågel
Gulsparv
Sävsparv

2008
2007, 2008 & 2009

2007
2008
2008, 2009, 2012 &
2013
2007 & 2008
2007 & 2008
2007 & 2008
2007, 2008 & 2009
2016
2009
2007 & 2008
2008

NT
VU
VU

4
14
1

2
44
1

2010, 2013, 2014 &
206
2007-2016
2007

VU

1

1

2007
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5.4

Recipient

Allt vatten som via nederbörd och snösmältning når marken i ett avrinningsområde
kommer till slut att nå samma punkt – recipienten. Antingen transporteras vattnet
genom avrinning på markytan eller via grundvattenflödet. Flera olika parametrar avgör om vattnet transporteras mot recipienten på markytan eller via grundvattnet.
Om marken tillförs vatten med så hög intensitet att jordens transporteringsförmåga
av vatten maximeras kommer marken till slut bli helt vattenfylld = mättad. Då
marken är mättad kommer vattnet transporteras mot recipienten via ytavrinning.
Även vid en omättad jord kan det ske ytavrinning, detta kan inträffa då det faller
regn med en intensitet som är större än jordens infiltrationskapacitet eller då
marken sluttar kraftigt (Grip och Rodhe, 2000).
Vilket håll vattnet i ett avrinningsområde rinner (mot vilken recipient) avgörs av
vattendelare. Ytvattendelare styrs av topografi i terrängen och vattnet rinner i den
riktning som marken sluttar. En grundvattendelare styr vilken riktning grundvattnet
rinner och följer till stor del ytvattendelaren, ibland en aning förskjuten. I Sverige
sammanfaller yt- och grundvattendelarna så pass väl att man vanligen inte behöver ta
hänsyn till skillnaden mellan dem (Grip & Rodhe, 2000).
För att bedöma hur en recipient kan påverkas av smältvatten från en snödeponi krävs
kunskap om recipienten, smältvattnets förorenings- och näringsinnehåll samt beräkning av smältvattenvolym. Vid beräkning av smältvattenvolym krävs att snöns volym
och vatteninnehåll (densitet) är kända eller kan beräknas. Given insamlad volym snö
per år är 150 000 m3 i genomsnitt (V. Ålin, personlig kommunikation, 16 december
2016). En representativ densitet för snö på en snödeponi i Gävle är 600 dm 3
(liter)/m3 snö. Detta värde har beräknats genom att ta fram ett medelvärde utifrån
densiteter för packad snö som anges i olika publikationer om snödeponi, snöupplag
och snökylelager, se Tabell 4 och formel (1). Densiteten 600 dm 3/m3 och snövolymen 150 000 m3 ger en uppskattad smältvolym på 90 000 m3 smältvatten enligt (2).
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Tabell 4. Olika snötyper enligt respektive referens, dess densitet samt volym smältvatten som genereras av
150 000 m3 av respektive snötyp.
Snötyp enligt resp. referens
Snö på upplag
Hårt packad/bevattnad snö

dm3/mᵌ
500
650

Packad snö i snödeponi
Snö i snöupplag. Fastställd efter smältprov

650
700

Referens
(Bengtsson & VeroXonia, 2011)
(Bengtsson, 2001; Nordell & Sundin,
1998)
(Holm, 2014)
(Bengtsson, 2002)

Snö på upplag

500

(Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2016)

= 600 dm /m
150 000 [mᵌ] ∗ 600

ᵌ

ᵌ

=

(1)

[

ᵌ]

= 90 000 mᵌ smältvatten

(2)

5.4.1 Ytvattenrecipient
Största delen av smältvatten från en landbaserad snödeponi leds eller avrinner i regel
till den ytvattenförekomst som området naturligt avvattnas mot. Enligt Länsstyrelsernas WebbGIS (2017) och tidigare undersökningar kan följande slutsatser
dras:
– Plats 1: Fredriksskans avvattnas via Energihamnens dike för länsvatten
mot Yttre fjärden.
– Plats 2: Duvbacken avvattnas via dikessystem norrut mot Inre fjärden.
– Plats 3: Ersbo syd avvattnas österut mot sumpskogsområdet Spängerna
(torv, enligt SGUs Jordartskarta 1:25000-1:100000) på andra sidan E4an.
Sumpskogsområdet avvattnas österut mot Hemlingby Naturreservat och
Hemlingbysjön, vidare via Järvstabäcken mot Inre Fjärden.
– Plats 4: Ersbo telemast avvattnas norrut, troligen kulverterat genom
Andersbergs bostadsområde, vidare via Hemlingbybäcken mot Inre fjärden.
– Plats 5: Kungsbäck avvattnas norrut via Gavleån till Inre fjärden.
Delavrinningsområden för de fem föreslagna platserna illustreras i Figur 31. Varje
delavrinningsområdes area och recipient presenteras i Tabell 5 och Figur 32.
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Enligt Svenskt Vatten (2011) och Stockholm Vatten (2005) ska recipienter som tar
emot dagvatten kartläggas med hänsyn till recipientens känslighet för flöde,
föroreningar och närsalter. Dessa tre kriterier bedöms, med flera, då VISS statusklassificerar och anger miljöproblem för ytvattenförekomster. De benämns då som
Förändrade habitat genom fysisk påverkan, Miljögifter samt Övergödning och syrefattiga
förhållanden. Status och miljöproblem för de olika recipienterna listas i Tabell 6.

Figur 31. Delavrinningsområden för avvattning på de fem föreslagna platserna (Länsstyrelsernas WebbGIS,
2017).
Tabell 5. Delavrinningsområde och recipient för de fem föreslagna platserna enligt SMHI Vattenwebb (2017)
och Länsstyrelsernas WebbGIS (2017).
Plats

Area delavrinningsområde [km2]

Recipient för
Delavrinningsområde

1. Fredriksskans

11,05

A) Yttre Fjärden

2. Duvbacken
3. Ersbo syd

0,89
5,06

4. Ersbo tele

16,21

B) Inre Fjärden
C) Utloppet av Hemlingbysjön,
D) Järvstabäcken
Slutrecipient: Inre fjärden
E) Hemlingbybäcken, Järvstabäcken
Slutrecipient: Inre fjärden

5. Kungsbäck

14,17

F) Galveån
Slutrecipient: Inre fjärden
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Figur 32. Recipienter för respektive delavrinningsområde. Vattendrag är markerade med ljusblå linje och sjö/hav med
mörkblå polygon. A=Yttre fjärden, B=Inre fjärden, C=Hemlingbysjön, D=Järvstabäcken, E=Hemlingbybäcken,
F=Gavleån (Länsstyrelsernas WebbGIS, 2017).

Tabell 6. Status och miljöproblem enligt VISS. Ekologisk status klassificeras som Hög, God, Måttlig,
Otillfredsställande eller Dålig. Kemisk status och kemisk status utan överallt överskridande ämnen klassificeras
om God eller Uppnår ej god.
Ytvattenförekomst

Ekologisk
status

Kemisk
status

Kemisk status

Miljöproblem

Referens

Yttre fjärden

Måttlig

Uppnår
ej god

Uppnår ej god

(VISS, 2017a)

Inre Fjärden

Dålig

Uppnår
ej god

Uppnår ej god

Hemlingbysjön

Måttlig

Uppnår
ej god

Ej klassad

Järvstabäcken

Måttlig

Uppnår
ej god

Ej klassad

Hemlingbybäcken

Måttlig

Uppnår
ej god

God

Gavleån

Måttlig

Uppnår
ej god

Uppnår ej god

- Övergödning och
syrefattiga förhållanden
- Miljögifter
- Övergödning och
syrefattiga förhållanden
- Miljögifter
- Miljögifter
- Förändrade habitat
genom fysisk påverkan
- Miljögifter
- Förändrade habitat
genom fysisk påverkan
- Övergödning och
syrefattiga förhållanden
- Miljögifter
- Förändrade habitat
genom fysisk påverkan
- Miljögifter
- Förändrade habitat
genom fysisk påverkan

utan överallt överskridande ämnen
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(VISS, 2017b)
(VISS, 2017c)
(VISS, 2017d)
(VISS, 2017e)

(VISS, 2017f)

5.4.2 Infiltration och grundvatten
Tidigt i ett avrinningssystem ska möjligheten att ta hand om vattnet nära källan utnyttjas. Detta kan exempelvis åstadkommas med hjälp av infiltration där vattnet ges
möjlighet att passera genom de olika markskikten. Infiltration har en positiv
inverkan på rening av smältvatten från snödeponi då de flesta föroreningarna är
partikelbundna. Det förutsätter dock att grundvattennivån ligger på betryggande
djup (Svenskt Vatten, 2011; Viklander 1997).
En fördel med infiltration är att belastning på ytvattenrecipient, vattendrag och/
eller ledningar minskar. Det bör tas i beaktande att marken med åren kan bli
mättad, vilket innebär sämre infiltrationsförmåga (Grip och Rodhe, 2000 ). Infiltration kan också innebära en risk för förorening av grundvatten och en snödeponi bör
därmed inte anläggas inom primär eller sekundär skyddszon för vattentäkt (Falk,
1990). Ingen av de fem föreslagna platserna för anläggande av ny snödeponi ligger
inom primär eller sekundär skyddszon för grundvatten i Gävle (Gävleborgs läns författningssamling, 21FS 2006:33), se karta över skyddszonerna i Bilaga C.
Medelvärde beräknat utifrån SMHI & SGUs (2017) årsvärdesdata för grundvattenmagasins fyllnadsgrad under åren 2004-2014 redovisas i Tabell 7. Data är hämtad
per delavrinningsområde (se Figur 31) som de fem föreslagna platserna ligger inom.
Grundvattenförhållanden, bland annat årsvärdesdata, beräknas och uppdateras
dagligen med SMHIs hydrologiska modell S-HYPE (SGU, u.å.). Datan är tillgänglig
på hemsidan grundvatten.nu (SMHI & SGU, 2017) och finns för två olika jordarter,
morän och isälvsmaterial.
En fyllnadsgrad om 41,1 - 43,9 % (se tabellen nedan) definieras som ”nära normalt”
utifrån normalvärden för perioden 1961-2014. Normalvärden definieras av följande
percentilgränser*: Mycket över normalt: >p85, över normalt: p65-p85, nära
normalt: p35-p65, under normalt: p15-p35 och mycket under normalt: <p15
(SMHI & SGU, 2017). Tabell 7 visar att det finns möjlighet till ökad infiltration i
grundvattenmagasinen inom alla 5 delavrinningsområden, oavsett om ett delavrinningsområde delvis innehåller platser där jordarten definieras som morän och delvis
platser där jordarten definieras som isälvsmaterial.
Tabell 7. Medelvärde av årsvärden från 2004-2014 avseende grundvattenmagasinens fyllnadsgrad.
Plats, (inom) delavrinningsområde

Morän [%]

Isälvsmaterial [%]

Fredriksskans, 1
Duvbacken, 2
Ersbo syd, 3
Ersbo telemast, 4
Kungsbäck, 5

41,8
42,4
43,9
43,5
43,6

42,1
41,1
41,2
41,5
42,2
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*”Percentiler används för att beskriva hur långt i ytterändarna på en varaktighetskurva ett värde befinner sig.
Det anges som procent och anger värdet på vattenföringen vid en viss punkt i kurvan. Varaktighetskurvan
beskriver hur låg vattenföringen är. I en sådan rangordnas alla värden på vattenföringen från högsta till lägsta”
(SMHI, 2016, s. 1).

För att beräkna infiltration i mark används Darcys lag. Darcys lag innebär att strömningen mellan två punkter i marken är proportionell mot den totala potentialskillnaden mellan punkterna (drivande kraften). Den kan skrivas på olika sätt, i detta
fall enligt (3), då Q = vattenföring (framrunnen vattenvolym per tidsenhet) är det
intressanta (Grip & Rodhe, 2000).
=

Där

∗

∆ф

∗∆

(3)

= Vattenföring [m3/s = m/s]
= Jordens hydrauliska konduktivitet [m/s]
= Tvärsnittsarea hos det betraktade markskiktet [m2]
ф = vattnets totala potential [m]
= sträcka [m]
∆ф
∆

= ändring i totalpotential per längdenhet, potentialgradient (m/m)

Hydraulisk konduktivitet K för olika jordarter kan avläsas i Tabell 8. Eftersom Darcys lag avser vattenföring per tvärsnittsarea och denna beräkning avser smältvatten
som infiltrerar vertikalt i marken blir A = arean under snödeponin och ∆ф/∆x = 1.
Resultat från beräkning av vattenföring Q, som i denna studie syftar till volym infiltrerat smältvatten i marken, för respektive plats enligt (3) redovisas i Tabell 9.
Tabell 8. Hydraulisk konduktivitet för mättade jordar (Grip & Rodhe, 2000).
Jordart
Fingrus
Grovsand
Mellansand
Grusig morän
Sandig morän
Lerig morän
Lera

Hydraulisk konduktivitet (m/s)
10-1 – 10-3
10-2 – 10-4
10-3 – 10-5
10-5 – 10-7
10-6 – 10-8
10-8 – 10-10
<10-9
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Tabell 9. Vattenföring, Q, per dygn i m3 samt data för beräkning av Q enligt Formel 3.
Plats Jordart
Sandig morän
1

K [m/s]

A [m²]

∆ф /∆x Q [m³/s]

Q [m³/dygn]

1E-07

17200

1

0,00172

148,608

2

Postglacial lera

1E-09

17200

1

0,0000172

1,48608

3

Morän

1E-07

17200

1

0,00172

148,608

4

Morän

1E-07

17200

1

0,00172

148,608

5

Sandig morän

1E-07

17200

1

0,00172

148,608

Radie för beräkning av area under snödeponi (A i Tabell 9 ovan) samt beräknade
maximala smältvattenflöden per månad anges i en dag- och smältvattenutredning för
den nuvarande snödeponin anges i Carlsson & Eriksson (2003):
– Radie (stympad kon): 74 m ger bottenarea: 17 200 m2.
– Maximalt smältvattenflöde under en smältsäsong: ca 1600 m3/dygn.
– Följande kan avläsas ur diagram (Carlsson & Eriksson, 2003, s. 6) som visar
resultat av simulering av smältvattenflöde med graddagarsmetoden:
Maximalt smältvattenflöde mars: ca 400 m3/dygn
Maximalt smältvattenflöde april: ca 600 m3/dygn
Maximalt smältvattenflöde maj: ca 950 m3/dygn
Maximalt smältvattenflöde juni: ca 1600 m3/dygn
Maximalt smältvattenflöde juli: ca 1500 m3/dygn
Då den nuvarande snödeponin och den framtida snödeponin har samma förutsättningar utifrån deponerad snövolym, geografi (avstånd), dygnsmedeltemperatur och
graddagarsskonstant bedöms dessa beräkningar och värden vara tillämpbara i denna
studie.
För beräkning av maximala smältvattenflöden per månad har Carlsson & Eriksson
(2003) använt sig av graddagsmetoden (4; Rodhe, 2000). Vid beräkning av graddagarskonstant har författarna även tagit hänsyn till mantelarea på snöhög mot omgivande luft (m2). Vilket resulterade i C = 3 mm/dag °C fram till 27 maj och därefter
C = 5 mm/dag °C.
=

Där

∗

(4)

= Rate of Melting = Avsmältningen i vattenekvivalens [mm/dag]
= Degree-day factor, having values of about 2-5 mm/day = graddagskonstant.
Koefficient för smälthastigheten, varierar oftast mellan 2 (skogsterräng) – 5 (öppen
terräng) [mm/dag °C]
= Air temperature = Dygnsmedeltemperaturen över fryspunkten [°C]
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5.4.3 Smältvattnets påverkan på recipient
På grund av föroreningsämnen som kan förekomma i smältvatten från snödeponi, se
avsnitt 1.2, bör reningssteg anläggas mellan snödeponi och recipient. Skulle det inte
göras, alternativt att reningsfunktionen inte har önskad effekt, kommer förorenande
ämnen nå recipienten via smältvattnet.
Ju större flöde eller volym en recipient har i förhållande till smältvattenvolymen
desto mer utspätt blir smältvattnet. För att få en uppfattning om storleksordningen
för utspädning av smältvattnet i ytvattenrecipienten har en utspädningseffekt förenklat beräknats. I Tabell 10 redovisas resultat (kolumn 7-8) samt värden som använts för beräkning av utspädningseffekt under ett dygn med maximal snösmältning
(1600 m3) enligt (5) – (7). Utspädningskapacitet hos recipient bör tas hänsyn till vid
lokalisering och drift av snöupplag enligt Falk (1990).
Volym ytvattenförekomst [m3 ]= Area [m2 ] * Djup [m]
Ytavrinning [m3 /d]=
1-

volym infiltration m3/d

max. smältvattenvolym m3 /d

(5)

* maximal smältvattenvolym [m3 /d]
Ytavrinning [m3 /d]

Utspädningseffekt [%] = Volym ytvattenförekomst

(6)

(7)

m3

Tabell 10. Information för beräkning av utspädningseffekt samt beräknad utspädningseffekt.
Sjö,
Havsområde

Area Djupindelning
[km²]

Hemlingbysjön
från plats 3
Inre fjärden
från plats
1,3,4,5

0,17

Inre fjärden
från plats 2
Yttre fjärden

"

2

18

Maxdjup ≤ 5 m
Medeldjup ≤ 4m
< 30 m
I huvudsak
grundare än tre
meter förutom
muddrad ränna.
"
< 30 m
Stora områden
10-20 m djup

ca Volym
sjö, havsområde
[m³]
680000

Infiltr./
dygn

YtavUtspäd.- Utspäd.rinning/ effekt
effekt
dygn
[%]
[1/X]

148,6

1451,4

0,0021

1/500

6000000

148,6

1451,4

0,0002

1/5000

"

1,5

1598,5

0,0003

1/3000

270000000

148,6

1451,4

0,000005

1/200000
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5.5

Övriga miljöförutsättningar och anpassningar

All snö som plogas innehåller inte höga föroreningshalter. Detta faktum kan utnyttjas om mer än en snödeponi anläggs. På så sätt kan plaster som inte är lämpade att
ensam utgöra snödeponi utvärderas då kombinationslösning med annan plats är aktuellt. J&W Mark och Anläggning (2000) nämner att fler än en snödeponi kan passa
situationen i Gävle, ”På grund av att snön från olika områden har olika föroreningsgrad, att de studerade områdena har begränsad kapacitet samt för att minska transportavståndet kan det finnas behov av flera snödeponier” (J&W Mark och Anläggning, 2000, s. 18).
För att åstadkomma detta krävs en snösepareringsstrategi, vilket Naturvårdsverket
presenterade år 1990 (Falk, 1990). Strategin går ut på att skilja på mycket förorenad
snö och mindre förorenad snö. För att vidare transportera den
– mycket förorenade snön till ett snöupplag som har designats och lokaliserats
samt drivs för att minimera negativ miljöpåverkan.
– mindre förorenade snön till en plats där infiltrering av dagvatten tillåts.
Svårigheten som kan uppstå med separeringsstrategin (Falk, 1990) är gränsdragning
mellan mycket och mindre förorenad snö. Denna svårighet har Reinosdotter och
Viklander (2006) identifierat och undersökt. I artikeln Handling of Urban Snow
with Regard to Snow Quality presenterar författarna ett förslag på standardvärden
och även behandling av snö från urbana områden utifrån genomsnittlig trafikmängd/
-intensitet per dag, se sammanställning av förslagen i Tabell 11.
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Förslag på behandling

Förslag på
standardvärden*

Tabell 11. Förslag på standardvärden (gråmarkerade) och behandling (grönmarkerade) av snö från urbana
områden utifrån genomsnittlig trafikmängd per dag (gulmarkerade; Reinosdotter & Viklander, 2006, s. 277).
Genomsnittlig
trafikmängd/dag

<5000

5 000 – 10 000 10 000 – 20 000

>20 000 centralt
område

Cl, Klorid (mg/l)

10-1000

1800-5700

4500-6500

2000-8000

Pb, Bly (µg/l)

0-3

5-100

4-300

20-1100

50-150
550-1500
Snö bör dumpas på land,
både lokala
och centrala
snödeponier
kan användas.

100-250
900-3000
Snö bör dumpas på
en central snödeponi på land.
Smältvatten bör
inte ledas direkt till
recipient.

150-250
650-2000
Snö bör avlägsnas
från gatorna och
dumpas på en
central snödeponi
på land där flödeskontroll och behandling är möjligt.

Giltig för snö
från både bostadsområden
och centrala
områden.

Om infiltration sker
bör grundvattennivåer och markförhållanden beaktas.

Avseende behandling av smältvatten bör recipientens känslighet tas
i beaktande.

Zn, Zink (µg/l)

2-50
Cu, Koppar (µg/l) 20-250
Rekommendation Ingen behandför behandling av ling krävs. Kan
snö från urbana
lämnas att
områden:
smälta på marken, dumpad
på lokala snödeponier eller i
vissa fall i vattendrag.
Kommentar:
Giltig för snö
från både bostadsområden
och centrala
områden.

* Visar minimum och maximum för medelvärden och är baserade på snöprover uttagna under tre
olika studier. I Luleå av Viklander (1999) samt två gånger i Luleå och Sundsvall av Reinosdotter och
Viklander (2005).

Likt Reinosdotter och Viklander (2006) har Malmö Stad (2008) publicerat ett klassificeringsunderlag för utformning av reningssteg. Malmö Stad (2008) avser rening av
dagvatten, vilket bedöms kunna användas vid anläggande av reningssteg vid snödeponi då den utgår från recipientens känslighet. Utifrån recipientens känslighet med
avseende på flöde, närsalter och föroreningar, finns olika kriterium för utformning
av reningssteg. När alla tre kategorier blivit bedömda tas de i beaktande vid en samlad individuell bedömning av recipientens känslighet samt vilka kriterium som ska
gälla för reningsstegen. Se Malmö Stads (2008, s. 29) beskrivning av klassificeringsunderlaget i Tabell 12. Detta tillvägagångssätt kan utnyttjas vid anläggande av såväl
en som flera snödeponier och kan innebära att anläggande av snödeponi som avvattnas mot en känslig recipient kan vara möjlig om kriterium för reningssteg efterföljs.
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Tabell 12. Beskrivning av klassificeringsunderlag för recipient (Malmö Stad, 2008, s. 29).
Klass
Flöde 1 Mycket känslig för ökad
vattenföring
Flöde 2 Känslig för ökad vattenföring
Flöde 3 Mindre känslig för ökad
vattenföring
Närsalt 1 Mycket känslig för närsalter
Närsalt 2 Känslig för närsalter
Närsalt 3 Mindre känslig för närsalter
Förorening 1 Mycket känslig för
föroreningar
Förorening 2 Känslig för föroreningar
Förorening 3 Mindre känslig för
föroreningar

Kriterium
Djupa, raka diken/bäckar med branta kanter, små grunda
dammar.
Grunda riken med rotfilt, våtmarker, större/djupare dammar,
större vattendrag.
Vatten med stensatta kanter, områden med kraftig grässvål
(översilningsmarker, svalldiken).
Dammar utan vegetationsskörd eller sedimentfällor.
Dammar med skörd och/eller sedimentfällor, våtmarker,
bäckar och diken där dagvatten utgör en större del (>10%).
Bäckar, diken från områden med intensivt jordbruk där
dagvatten utgör en mindre del (<10%).
Vatten där det finns eller har funnits känsliga/rödlistade arter
t.ex. grönling, öring, vatten med förhöjda föroreningar.
Vatten som saknar rödlistade/känsliga arter, vatten byggda för
att ta hand om dagvatten men där andra aspekter, t.ex.
rekreation är viktiga.
Vatten byggda enbart för att ta hand om föroreningar.

Även Svenskt vattens (2011) publikation Hållbar dag- och dränvattenhantering innehåller råd för planering och utformning av dagvattenhantering. Likt Malmö Stad (2008)
anger Svenskt Vatten (2011) att fördröjningens och reningens omfattning beror på
recipientens känslighet. Ett sätt att minska belastning på recipienten är att plantera
lämpliga växter i fördröjnings-/reningsstegen. Förslag på vanliga och lämpliga växter med hydrologiska och renande funktioner är enligt Svenskt Vatten (2011) vass,
kaveldun, rörflen, starrarter samt undervattensväxterna nate, särv, ranunkel (för
ökat näringsupptag). Växter har även en estetisk funktion, vilket inte bör prioriteras
vid anläggande av ny snödeponi i Gävle.
Svenskt Vatten (2011) anger också att recipientens kapacitet att ta emot beräknad
smältvattenvolym bör utredas. En sådan utredning är av större betydelse då recipienten utgörs av ett mindre vattendrag. Ett exempel på ett en sådan är Hemlingbybäcken (recipient för smältvatten från plats 4, Ersbo telemast), som Gävle kommun
(2016) anger inte ha kapacitet att ta emot en stor volymökning vatten då den tidigare haft problem med översvämningar.
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5.6

Sammanfattning för- och nackdelar

5.6.1 Geologi
Fördelaktig geologi för en plats där snödeponi ska anläggas är en jordsammansättning med goda möjligheter att infiltrera utan risk att påverka känsligt grundvatten.
Fyra av de fem föreslagna platserna har goda möjligheter till infiltration (plats 1,3,4,
5). Plats 2. Duvbacken har dåliga naturliga förutsättningar för infiltration i marken.
5.6.2 Markanvändning och omgivning
Då stora mängder vatten ska avledas från platsen för snödeponi är platser där marken inte misstänkas vara förorenad att föredra. Utifrån nuvarande och tidigare markanvändning kan marken på plats 1 och 5 misstänkas vara förorenad. Beroende på
om den plogade snön ska fördelas på mer än en snödeponi eller inte är platsens
storlek av betydelse.
5.6.3 Biologiska konsekvenser
Inga naturvärden, rödlistade eller fridlysta arter har identifierats på platserna med
undantag av gulsparv på plats 3. Ersbo syd. I övrigt har naturvärden noterats i nära
anslutning till platserna. Inga fynd bedöms hotade i och med anläggande av snödeponi, dock ska detta tas i beaktande vid eventuell exploatering.
Identifierade naturvärden enligt Skogens pärlor och/eller Artportalen inom eller i
nära anslutning till föreslaget område:
– Plats 1. Inget på den utpekade platsen. Nära platsen finns: Testeboskogens
naturreservat (norr), ”skog och historia objekt” (norr) samt fornlämning i
form av fossil åkermark (väst).
– Plats 2. Inget på den utpekade platsen. Nära platsen finns: T-uddens naturreservat (öst).
– Plats 3. Ersbo syd: Gulsparv. Nära platsen finns: koppartaggsvamp, vedtrappmossa och ask (syd). Nykelbiotop – Bolag* i form av barrnaturskog,
urskogsartad, ålder 110 år (syd). Hemlingby naturreservat (öst).
– Plats 4. Ersbo telemast: Skog och historia objekt i form av röjningsröse
(sydväst).
– Plats 5. Inget på den utpekade platsen eller i nära anslutning.
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5.6.4 Recipient
Samtliga del- och slutrecipienter har dålig kemisk status och måttlig ekologisk status,
med undantag av Inre fjärden som har dålig ekologisk status. Miljöproblemen övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter och/eller förändrade habitat genom
fysisk påverkan råder i samtliga ytvattenförekomster som undersökts. Det som
skiljer recipienterna kraftigt åt är storlek/volym och därmed utspädningseffekten, där större storlek (Yttre fjärden, plats 1) är att föredra. Reningssteg i
relation till platsens och recipientens förutsättningar är avgörande för recipientens
lämplighet.
5.6.5 Översiktlig sammanställning
Tabell 13 visar en översiktlig sammanställning av de olika platsernas lämplighet att
ensam utgöra plats för anläggande av snödeponi. Varje plats har bedömts utifrån de
fyra kategorierna av miljöförutsättningar som undersökts i denna studie: geologi,
markanvändning och omgivning, biologiska konsekvenser och recipient. Varje kategori är uppdelad i olika många underkategorier vars lämplighet sedan bedömts och
redovisas enligt angivna färg- och sifferkoder. Även platsernas generella anpassningsbehov och säkerhet för människor att vistas på platsen har bedömts och redovisas i
kategorin Övrigt.
Färg- och sifferkoder
4 = Mycket lämplig
3 = Lämplig
2 = Mindre lämplig
1 = Ej lämplig
X = Ej lämplig – utslagsgivande
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3. Ersbo syd

4. Ersbo tele.

5. Kungsbäck

GEOLOGI
Genomsläpplighet
4
Total
4
MARKANVÄNDNING OCH OMGIVNING
Storlek plats
4
Närboende/förbipasserande
3
Misstänkt förorenad mark
1
Total
8
RECIPIENT
Ekologisk och kemisk status
3
Miljöproblem
2
Storlek recipient
4
Utspädningseffekt
4
Total
13
BIOLOGISKA KONSEKVENSER
Naturvärden
3
Rödlistade arter
4
Fridlysta arter
4
Total
11
ÖVRIGT
Anpassningsbehov
1
Säkerhet
3
Total
4

2. Duvbacken

1. Fredriksskans

Tabell 13. Översiktlig sammanfattning av de fem olika platsernas lämplighet att ensam utgöra plats för
anläggande av snödeponi. Sammanfattningen är uppdelad i de fyra kategorierna av miljöförutsättningar som
behandlats i studien samt Övrigt. Varje kategori summeras var för sig och redovisas som ”Total”.

2
2

4
4

4
4

4
4

1
1
3
5

4
4
4
12

2
2
4
8

2
2
1
5

2
2
3
2
9

3
2
2
1
8

3
1
1
2
7

3
2
3
3
11

4
4
4
12

3
4
4
11

4
4
4
12

4
4
4
12

1
3
4

3
3
6

1
X
X

2
3
5

6 Diskussion
Av de fem utvalda platserna har alla, utom Ersbo telemast, potential att ensam eller
tillsammans med annan plats fungera som lokaliseringsförslag utifrån de miljöförutsättningar som undersökts i denna studie.
Plats 4, Ersbo telemast bedöms inte vara lämplig för anläggande av snödeponi.
Bedömningen grundas framförallt på telemastens säkerhetszon men även på den
korsande ledningsgatan och delrecipienden Hemlingbybäcken vars storlek och miljöproblem inte bedöms klara ytterligare belastning. Är platsen trots detta intressant
rekommenderas kommunikation och diskussion med Telecom AB. Förslagsvis kan
en första kontakt tas med Alf Jansson som har vetskap om att platsen finns som ett
lokaliseringsalternativ för snödeponi.
Plats 1, Fredriksskans har goda förutsättningar att ensam eller tillsammans med
annan plats passa för anläggande av snödeponi utifrån platsens miljöförutsättningar.
Det som talar för platsen är att vattnet inte passerar känsliga vattendrag på väg till
recipienten Yttre fjärden, recipientens och ytans storlek samt närhet till Gävle
centrum.
Nackdel med plats 1 är att en snödeponi skulle påfresta Gävle hamns verksamhet i
och med infiltration av smältvatten och nyttjande av befintligt dike. Pumpning och
rening av grundvatten ligger redan idag nära maximal kapacitet. Utredning krävs avseende systemets kapacitet att klara av den volymökning som infiltration av smältvatten skulle innebära. Platsen avvattnas mot Energihamnens dike för länsvatten,
vilket de har ansvar för och är angelägna om att inte förorena. Blir platsen aktuell för
anläggande av snödeponi kommer kommunikation och överenskommelser med
Gävle Hamn krävas. Att platsen i framtiden kan vara intressant ur ett industriellt exploateringsperspektiv för Gävle Hamn bör också tas hänsyn till och diskuteras.
Fyllnadsmassorna i bergtäkten kan misstänkas vara förorenade i någon grad. Det är
dock svårt att genom en miljöteknisk markundersökning med provtagning kartlägga
eventuell föroreningssituation. Anledning till detta är att täkten hittills fyllts igen
med jordmassor från så pass många och olika platser att provtagning inte skulle bli
representativt.
En möjlighet med plats 1 är att inte fylla igen bergtäkten helt. Det skulle ge platsen
en naturlig tippkant, påverka landskapet mindre samt lämna utrymme i platsens
södra del till annan verksamhet.
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Plats 2, Duvbacken är till ytan den minsta av de fem föreslagna platserna. Detta tillsammans med dåliga infiltrationsmöjligheter gör att platsen behöver mycket anpassning vid anläggande av snödeponi. Om denna plats ska vara ett alternativ krävs en
kombinationslösning med ytterligare en plats där Duvbacken kan tänkas ta emot mer
förorenad snö från centrala Gävle. Anläggande av infiltrations- och fördröjnings-/
reningssteg samt tippkant och påkostad inhägnad skulle krävas. Den lerhaltiga
jorden gör att fördröjningssteg i relation till smältvattenvolymer på denna plats blir
större i jämförelse med de andra fyra platsförslagen. Med andra ord bedöms stora
åtgärder på liten yta krävas, vilket återspeglas i resultatet av den översiktliga sammanställningen i avsnitt 5.6.5.
Av de fem föreslagna platserna bedöms plats 3, Ersbo syd vara mest lämplig för att
ensam utgöra plats för anläggande av snödeponi utifrån dess miljöförutsättningar.
Platsen avvattnas naturligt mot E4an och därefter mot sumpskogsområdet
Spängerna. Utöver anlagda fördröjnings-/reningssteg på platsen kan Spängerna
fungera som buffert för smältvatten. På så sätt bedöms inte Järvstabäcken och
Hemlingbysjön belastas lika hårt som om vattnet skulle ledas förbi Spängerna.
Platsen har den största tillgängliga ytan vilket är fördel då en tippkant inte krävs för
att få en konformad snöhög som är mindre utrymmeskrävande. Utan tippkant skulle
snön tippas direkt från lastbilarna på marken och snöhögen ha formen av en stympad
kon med större radie.
Något som kan vara en nackdel och skulle kräva ytterligare utredning är trummornas
kapacitet att ta emot en stor volymökning för att leda vattnet under E4an.
Plats 5, Kungsbäck har goda förutsättningar med avseende på storlek och närhet till
Gävle centrum. Om områdets östra gräns (se Figur 33, modifiering av Figur 6,
Bilaga A) kan förlängas österut mot E4an har platsen möjlighet att utgöra ensam snödeponi. Att leda smältvattnet under E4an och vidare till Gavleån skulle vara fördelaktigt med tanke på vattnets eventuella föroreningsinnehåll i kombination med
Gavleåns stora volym och höga omsättning. Detta förutsätter att de befintliga
trummorna under E4an har tillräcklig kapacitet för volymökningen.
Även om platsens östra gräns skulle förlängas enligt Figur 33 (modifiering av Figur
6, Bilaga A), kan inte den befintliga naturliga tippkanten utnyttjas. En alternativ utformning av platsen är att schakta jordmassor ner till naturlig mark i områdets östra
del. På så sätt skulle den naturliga tippkanten tas bort och en ny tippkant anläggas i
den västra delen, se markeringar i Figur 33. På så sätt tippas och fördröjs/renas inte
snö/smältvatten på misstänkt förorenad mark.
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Figur 33. modifiering av Figur 6, Bilaga A. Röd polygon = Gävle kommuns markering av platsen. Röda linjer
och gul pil = förslag på förlängning av platsens östra gräns. Grön linje = den nuvarande naturliga tippkanten.
Rosa linje = ungefärlig placering av föreslagen konstruerad tippkant i områdets västra del.

Vägtrummors kapacitet att ta emot smältvatten bör undersökas vidare i en dagvattenutredning. Det bör också tas i beaktande att den största smältvattenmängden
har beräknats till juni och juli (Carlsson & Eriksson, 2003), vilken är en tid på året
trummorna sannolikt inte belastas till sin maximala kapacitet av vårflöden.
En dagvattenutredning kommer att behövas oavsett vilken plats som blir aktuell för
snödeponi. Utredningens omfattning kan dock komma att variera, plats 2 och 4
bedöms kräva större utredningar i jämförelse med plats 1 och 5. Miljöteknisk
markundersökning bedöms i dagsläget vara nödvändig och möjlig att genomföra på
plats 5. Även plats 1 skulle gynnas av miljöteknisk markundersökning för att få en
bild av föroreningssituationen, detta bedöms dock inte genomförbart på grund av
fyllnadsmassornas spridda ursprung.
Kända naturvärden i form av rödlistade arter som iakttagits på de fem platserna är
fåglar. Då ingen av platserna utgör häckningsområde har fåglarna befunnit sig på
platserna för att söka föda eller på genomresa. Anläggande av snödeponi skulle inte
påverka dessa arter negativt. Naturvärden som ska tas hänsyn till vid exploatering av
ett område är de som på något sätt är bundna till platsen. Några sådana finns inte
dokumenterade på någon av de fem föreslagna platserna.
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6.1

Övriga miljöperspektiv

6.1.1 Snökyla
Alternativ till utformning av snödeponi där snön inte bara betraktas som ett problem
utan också en resurs är anläggande av snökylelager. Snökylelager är en energieffektiv
och långsiktig lösning där kylan från snön utnyttjas för att täcka verksamheters kylbehov. Länssjukhuset i Sundsvall har sedan anläggande av snökylelager i anslutning
till sjukhuset minskat sin elförbrukning för direktkylning med 90-95 procent. Vilket
även bidragit till en utfasning av miljöfarliga köldmedier som i sin tur minskat
utsläppen av koldioxid (Landstinget Västernorrland, 2016). En förstudie för
anläggande av snökylelager i Gävle utfördes år 2011 vilken visade att förutsättningar
finns för snökylelager i Gävle (Bengtsson och VeroXonia, 2011). Viktigt är att en
kund med kylbehov finns max 1,5 km från snökylelagret. Verksamheter som skulle
kunna vara kunder för snökyla från platserna 1,2,3 och 5 är:
– Plats 1 Fredriksskans: Gävle Hamn – kan vara ett sätt att få till en
lösning/överenskommelse som gynnar hamnverksamheten.
– Plats 2, Duvbacken: Duvbackens reningsverk. Enligt Bengtsson &
VeroXonia (2011) kan framtida kunder kan vara närliggande industri/
handelsområden på Atlasgatan, Sjöäng och Fjällbacken, bostadsområden på
Brynäs, Källö och Bomhus. Alternativt kylvattencentralen ”KMC-Brynäs”
om en ca 2 km lång ledning läggs i Gavleån.
– Plats 3, Ersbo syd: Kraftvärmeverket Johannes, industri-/handelsområdet
Ersbo, Andersbergs bostadsområde.
– Plats 5, Kungsbäck: Mackmyra whiskyby, högskolans campusområde, sjukhuset (avstånd ca 1,7 km fågelvägen).
Ett annat alternativ är att lokalisera planerade verksamheter med stort kylbehov i
närheten av snödeponi/snökylelager.
6.1.2 Utbytbara renings-/fördröjningssteg
Utbytbart renings-/fördröjningssteg i form av sandfång nämns i denna studie som en
alternativ lösning för exempelvis plats 2, Duvbacken. Även torv skulle kunna användas för uppsamling av tungmetaller, olja och andra föroreningar. Fördelen med torv
är att den kan användas som bränsle då den behöver bytas ut. Den förbrukade torven
kan då förbrännas, exempelvis i kraftvärmeverket Johannes. På så sätt tas ackumulerade föroreningar i torven om hand på ett kontrollerat sätt och det höga värmevärdet i oljerester kan utnyttjas.
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6.1.3 Extra vattentillskott
Att lösa problem med bortforsling av snö samt bortledning av stora mängder smältvatten i Gävle går inte riktigt i linje med Gävles stora problem med vattenbrist.
Gävle har sedan flera år tillbaka problem med att säkra vattenförsörjningen, främst
på grund av snöfattiga vintrar. Skulle vattenbristen i åsen och överskottet av
snö/smältvatten kunna kombineras skulle kombinationen kunna vara en resurs.
Alternativet skulle vara att planera och utreda om snön skulle kunna deponeras på
åsen för att efter rening infiltrera vattnet. Smältvatten från snödeponi innehåller
dock med största sannolikhet högre halter av flera olika föroreningsämnen i
jämförelse med vatten som vanligtvis används som råvara för dricksvatten. Skulle en
lösning på föroreningsproblematiken nås finns en stor möjlighet att omvända
problematiken till en tillgång. Dock bedöms inte en ensam lösning på problemet
finnas, snarare skulle en kombination av olika lösningar kunna åtgärda problemet
helt eller delvis. Förutom en väl planerad och tilltagen ”vanlig” rening vid en snödeponi med våtmarkssystem, diken och/eller dammar skulle separeringsmetoden
som beskrivs i avsnitt 5.5.1 kunna tillämpas för att urskilja och använda mindre
förorenad snö för ändamålet. Lokalisering i åsens nordöstra del skulle vara fördelaktigt för att inte påverka redan fungerande konstgjorda grundvattenproduktionen i
den centrala delen av åsen. Dygnsprovtagare och katastrofavstängning är ytterligare
förslag på åtgärder för att dagligen kontrollera vattnets kvalitet samt ha möjligheten
att strypa vattenflödet vid exempelvis havererande reningskapacitet eller olyckor.
Politiska och juridiska beslut, stora utredningar, utvecklad renings- och provtagningsteknik, med mera skulle krävas för att fastställa om infiltration av smältvatten för dricksvattenproduktion skulle vara möjligt. Dock kan sambandet överskott
av snö – brist på vatten utnyttjas i framtiden. Då framtiden sannolikt kommer bjuda på
fler utmaningar med vattenbrist kan det uppenbara sambandet bli omöjligt att
ignorera.
Om den nuvarande trenden med ökad vattenkonsumtion och klimatförändringar
fortsätter, kommer framtiden med säkerhet innebära ökade vattenbristproblem. I
ett långt tidsperspektiv kan separerade vattensystem vara en möjlighet eller till och
med oundvikligt för att möta vattenbehovet. Vatten avsett för mat, dryck,
dusch/bad m.m. skulle då kunna skiljas från vatten för bevattning, spolning, tvätt
m.m. I en sådan situation skulle problematiken med föroreningar i smältvatten från
mindre förorenad snö troligen bedömas som liten. Kombinationen behov av
omhändertagande av snö och vattenbehovet skulle i en sådan situation vara en resurs.
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7 Slutsatser
Utifrån utpekade platser av Gävle kommun samt fastställda miljöförutsättningar
bedöms plats 3, Ersbo syd, vara den mest lämpade platsen för anläggande av snödeponi utan att kräva kombinationslösning med en eller flera andra platser. Platserna
1,2 och 5 bedöms också ha potential att ensam eller tillsammans med annan plats
vara lämpliga för anläggande av snödeponi. Plats 2, Duvbacken, bedöms inte ha
kapacitet att ensam utgöra plats för snödeponi. Plats 4, Ersbo syd, bedöms inte vara
ett alternativ för anläggande av snödeponi i Gävle på grund av telemastens säkerhetszon.
Det finns stora möjligheter att vända dagens problem med snödeponering till en
framtida resurs. Tidsmässigt finns även möjligheten att vidare utreda alternativa
lösningar som skulle passa Gävle, då behovet av en ny plats för deponering av snö
inte är akut. Arbetet skulle kräva innovation, samarbete mellan flera parter samt
stor satsning. Vinsten skulle på sikt vara såväl miljömässig som ekonomisk då snöhantering, vattenbrist/ökade vattenbehov, kylbehov m.m. är utmaningar som vi
kommer fortsätta ställas inför i framtiden.

47

8 Framtida studier
Nyligen har en prisbelönt metod för omhändertagande av snö från centrala Oslo utvecklats och införts vid Akers Kaj, Oslo. Metoden består av en process där den
upplogade snön får smälta på en pråm i havet i anslutning till Akers Kaj. Processen
beskrivs kortfattat i artikeln Rent vatten från smutsig snö (Miljönytta, 2013, s.1) enligt
följande:
•

Lastbilen tippar snön från kajen ner till pråmen där större föremål som cyklar och kundvagnar sorteras ut i ett nät. Snön förs därefter vidare till en blandningskammare.

•

Under omrörning finfördelas snön och en viktig faktor i processen är det salta och varma
vatten som hämtas från Oslofjorden och som bidrar till att snö och is smälter snabbare.
Värme är här ett relativt begrepp och havsvattnet är naturligtvis inte särskilt varmt under vintern men det har högre temperatur än
snön. Temperaturen på vattnet som används är aldrig lägre än 4 °C.

• Smältvattnet leds vidare till en mekanisk tvättanläggning där det renas från grövre föroreningar som oljor, sand och grus. I det sista processteget rinner vattnet genom ett filter som
tar bort de mest finfördelade partiklarna.
Därefter leds det ut i Oslofjorden och temperaturen är nu cirka tre grader lägre jämfört
med det vatten som pumpades in i processen (Miljönytta, 2013, s. 1).

Om och hur denna metod skulle kunna användas i Gävle är ett intressant och
aktuellt ämne för framtida studier.
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Bilaga A
Figur 1 visar en överblick av de fem utpekade platserna. Figur 2 - 6 visar Gävle
kommuns markeringar av de fem utpekade platserna.

Figur 1. Karta med de fem föreslagna platserna markerade. Bakgrundskarta: Lantmäteriets topografiska karta
skala 1:45187 CC BY Lantmäteriet (2017b), med de fem utpekade platserna markerade.

A1

Figur 2. Plats 1. Fredriksskans, f.d. bergtäkt.

Figur 3. Plats 2. Duvbacken, förslag från kommunens ekologer.

A2

Figur 4. Plats 3. Ersbo syd.

Figur 5. Ersbo telemast.

A3

Figur 6. Plats 5. Kungsbäck.

A4

Bilaga B

Tabell 1 visar en sammanställning av analysresultat avseende smältvatten från den
nuvarande snödeponin på Fredriksskans under åren 2013-2016. Benämning ”Ytv.” =
Ytvatten från den första dammen, ”Dagv.” = Dagvatten från provtagningsbrunn
D10-A-4 (Tyréns 2015; Tyréns 2016; Bengtsson, 2013; Gävle kommun, 2015;
Riktvärdesgruppen, 2009).
Tabell 1. Sammanställning av analysresultat avseende smältvatten från den nuvarande snödeponin.
Resultat markerade med orange färg överstiger kontrollprogrammets fastställda riktvärden.
Parametrar
pH vid 20 °C

Enhet

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l

Hårdhet (CaO)
Konduktivitet
(COD) kemis k syreförbrukning
(SS) Sus penderade substans er
Oljeindex i vatten
Fos for (P-total)
Kväve (N-total)

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

(BaP) bens(a)pyrén
PAH
Metaller
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Kvicks ilver (Hg)

2013-04-29 2013-06-04 2015-04-22 2015-05-20

2015-09-22

Dagv.
8,4

Ytv.
7,9

Dagv.
7,3

Dagv.
7,3

Ytv.
7

32

Dagv.
7,4

33

<0,1

<0,01
0,14
3,4
1,7
0,079
<1
<0,1

<0,1

0,045
1,1
4,3
6,8
2,5
17
<0,1

34
<5,0
<0,1

0,014

<0,02
<0,5
<0,5
1,3
0,25
<3
<0,1

<30
5,9
<0,1

0,048

2,1

0,032
<0,5
1,3
1,5
0,26
8,7
<0,1

<30
<5,0
<0,1

5

0,5
6,3
<0,1

<30
<5,0
<0,1

1,3
14
<0,1

*Fri vi lli ga i ndika torer. ^ = Riktvä rde från Göte borgs Stad.

2016-08-22

2016-10-18

Kontrollprogram m e ts
rik tvärde

2016-05-25

Dagv.

Ytv.

7 till 8

Dagv.

7,1

Ytv.

8,1

Dagv.

8,1

Ytv.

7,2

1 µg/l

2,0 µg/l
15 µg/l*^
0,3 mg/l (300 µg/l)
40 µg/l*^
0,1 mg/l (100 µg/l)
0,5 mg/l (500 µg/l)

*

0,05 µg/l*^

*

7,2

<0.05
<0.9
1,84
2,25
0,774
5,74
<0.02

7,3

<0.05
<0.9
3,45
1,72
<0,5
<4

500 mS/m*
300 mg/l
<5000*
5 mg/l
50 µg/l*^
1250 µg/l*^

<0.02

45,6
39
<5.0
<0,05
212
1800

<0,05
<0,9
3,76
1,73
<0,5
<4

50,8
45
<5.0
<0,05
134
2300

<0,02

47,3
30
<5,0
<0,05
96
2000

<0,05
<0,9
<1
2,69
<0,5
4,48

39,6
43
<5,0
<0,05
97
1200

<0,02

54,5
43
<5.0
<0,05
58
1200

<0.05
<0.9
1,01
1,46
<0.5
<4
<0.02

50,3
33
<5,0
<0,05
27
1200

<0.05
<0.9
4,05
3,61
<0.5
5,24
<0.02

B1

Bilaga C
Figur 1 visar en karta över Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde att jämföra med
de föreslagna platsernas ungefärliga placering markerade med blå ringar.
1. Fredriksskans, 2. Duvbacken, 3. Ersbo syd, 4. Ersbo telemast, 5. Kungsbäck.

1

2

5

4
3

Figur 1. Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde (Gävleborgs läns författningssamling, 21FS 2006:33) med
föreslagna platser för anläggande av snödeponi blåmarkerade.
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