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BILAGA A

PROVTAGNINGSPLAN  DAGVATTENDAMM VÄSTERBACKEN

Denna provtagningsplan gäller sedimentprovtagning och mätning av sedimentdjup för dagvattendamm i villaområdet
Västerbacken, nordvästra Hille i Gävle. Se lokalisering i figur 1 och administrativa uppgifter i tabell 1.

Figur 1. Dagvattendammens läge (Eniro, u.å.).

Tabell 1. Administrativa uppgifter och kontaktuppgifter



Syfte och mål med undersökningen
Syftet med provtagningen är att undersöka föroreningsinnehåll i dagvattendammens bottensediment, samt mätning av
sedimentdjupet. Mätning av sedimentdjupet har som ändamål att kvantifiera dammens totala sedimentvolym.

Målet med undersökningen är att analysresultaten ska ge ett medelvärde av föroreningsnivåerna i sedimentet, vilket
ska representera föroreningssituationen i dammens totala sedimentvolym. Undersökning och resultat ska sedan
användas som underlag i examensarbete.

Områdesbeskrivning och problembeskrivning
Dagvattendammen ligger i utkanten av bostadsområdet Västerbacken i Hille. Det finns en serviceväg som går längs
med dammens östra sida. Dammen har tre inlopp och vid två av dem finns försedimentationsdammar, se figur 2 för
översiktsfigur. Reningsdammen har ett utlopp via ledning och nedstigningsbrunn samt en bräddningsmöjlighet.
Dagvattendammen omhändertar avrinning från tomter och lokalgata (Alsmyr, 2014).

Enligt ifyllda skötselprotokoll tillhörande skötselplanen (WSP & Carlsson, 2006) växer det mycket sly omkring
dammen, detta verifierades vid platsbesök 12 mars 2019. Vid normal vattenyta har dammen ett vattendjup på cirka
1,5 m, och vid högsta vattenyta cirka 2 m. De verksamheter som kan ge upphov till misstänkta föroreningar i
sedimentet är trafik och bostadsområde. Beräknat utifrån skötselplanen kan det finnas mellan 10 50 cm
bottensediment i dammen utifrån att den är anlagd för 10 år sedan. Botten av dammen är anlagd på morän.
Summerad problembeskrivning ses i tabell 2.

Figur 2. Översiktsfigur (baserad på ortofoto från Lantmäteriet (u.å.))



Tabell 2. Summerande problembeskrivning.

Omfattning
Ingående moment:

- Platsbesök

- Provtagning i försedimentationsdammar, totalt 6 st punkter

- Provtagning i Reningsdamm, 12 st punkter

- Vägning av prov som ska skickas på analys

- Mätning av sedimentdjup

- Fotodokumentation om möjligt av sedimentkärna

- Laboratorieanalys av sediment

- Dokumentation av provtagningen och provhantering enligt fältprotokoll

Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
Provtagning och mätning av sedimentdjup kommer att ske i reningsdamm och försedimentationsdammar, summering
av föreslaget fältarbete ses i tabell 3. Bilaga 1 visar situationsplan för provtagningspunkter.

RENINGSDAMMEN:

Provtagningsstrategin i reningsdammen är systematisk slumpmässig provtagning.

Provtagning av sedimentet kommer att ske i flera provpunkter och sedan blandas till ett samlingsprov. Det är viktigt att
alla prover blandas väl. Prover som ska skickas på analys vägs innan de skickas. Det som blir över från
samlingsprovet sparas som extraprovprov.

FÖRSEDIMENTATIONSDAMMAR:

I fördammarna används riktad provtagning. Provtagning sker vid inlopp, mitten och utlopp.

Sediment från provpunkterna blandas till ett samlingsprov. Det är viktigt att alla prover blandas väl. Prover som ska
skickas på analys vägs innan de skickas. Det som blir över från samlingsprovet sparas som extraprov.



SEDIMENTDJUP:

Sedimentdjup och ska mätas i reningsdamm och fördammar. Djupet mäts efter att provtagningen är gjord. Djupet
mäts i samma provruta som provpunkterna samt ett par kompletterande nivåmätningar i dammens djupare delar.
Först mäts vattendjupet med mätsticka, med ett tillägg av en skiva. Mätsticka och skiva förs ner i vattnet så att skivan
vilar på sedimentets yta. Därefter tas skiva bort och dammens totala djup mäts med mätstickan. Differensen mellan
vattendjup och det totala djupet är sedimentdjupet. Sedimentdjupet kan även mätas med rysskannborren, det är
graderat inuti borren för att kunna mäta sedimentproppen.

Tabell 3. Summering av föreslaget fältarbete. Bilaga 1 visar provpunkternas föreslagna placering.

Tabell 4. Summering av föreslagna provpunkter.



Preliminär analysplan
Laboratorieanalyser kommer att utföras på det ackrediterade laboratoriet Synlab, se föreslagen omfattning i tabell 5.

Tabell 5. Preliminär analysomfattning.

Ledningsutsättning
Det finns inga ledningar i dagvattendammen.

Arbete och Kvalitet
Fältarbetet ska utföras enligt utvalda delar i Naturvårdsverkets rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 4918)
samt SGF:s fälthandbok Undersökningar av förorenade områden  (SGF Rapport 2:2013) samt tillämpliga delar i

 om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden .

Fältarbetet utförs motsvarande standardnivå enligt SGF:s fälthandbok. WSPs interna rutiner för provtagning,
provhantering och dokumentation kommer att följas, ses i bilaga 3

Till samtliga fältarbeten görs en riskbedömning för arbetsmiljö i fält, denna finns i bilaga 2.

Övriga risker och begränsningar
 Om det inte finns tillräckligt med slam i samlingsprovet tas fler delprover runtom vardera ordinarie

provtagningspunkt.
 Uppmärkta extraprover ska förvaras i kyl, utifall att prover kommer bort i frakten eller förstörs under analys i

laboratorium.
 Vid eventuell felhantering av prover börjar provtagningen om (till exempel blandning av sediment från

fördamm tillsammans med reningsdamm).
 Vid provtagning med vadarbyxor ska resuspension av sediment göras så liten som möjligt.
 Sedimentdjup och vattendjup mäts efter provtagning med rysskannborren så att resuspension kan

förebyggas.



 Provtagning kan skjutas upp om det är höga flöden genom dammarna eller blåsigt väder som kan göra att
sedimentet rörs om i dammen.

 Om isen inte har gått i dammen skjuts provtagningen upp.
 Platsbesök och kontroll av framkomlighet ska göras inför provtagningstillfälle, utifrån detta kan

provtagningsplan revideras.

Tidplan
Provtagning sker under april 2019.
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BILAGA 3  DOKUMENTATION AV FÄLTARBETE OCH PROVHANTERING

Provtagningsplan  Dagvattendamm Västerbacken

Uppdragsnummer: 10279126 Handläggare: Christina Almgren & Moa Lignell
Uppdragsnamn: Dagvattendammar i Gävle Fälttekniker: Moa Lignell
Fältarbetstid: April 2019

Dessa generella anvisningar bygger på WSP Environmentals rutiner för provtagning och provhantering i miljötekniska
markundersökningar. WSP Environmentals rutiner baseras på branschpraxis och på de anvisningar som finns i SGFs
fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (rapport 2:2013). Anvisningarna gäller ett standardförfarande vid en
miljöteknisk markundersökning. I vissa undersökningar är det befogat med specifika förfaranden och en annan
kvalitetsnivå.  Anvisningar för denna typ av undersökningar upprättas separat.
Dokumentationen av om anvisningarna följts och i vilken utsträckning avsteg har gjorts görs för att på ett tydligt sätt
redovisa hur fältarbete och provhantering har utförts i varje enskilt uppdrag. Dokumentet utgör därmed även en
kvalitetssäkring av fältarbete och provhantering.

Ansvarig fälttekniker dokumenterar avsnitt I- IV.
Handläggare ansvarar för att dokumentera den skuggande delen av avsnitt IV.

I - PROVTAGNING AV MARK
Ja Nej, Ingår

ej
(se kommentar)

Provtagningarna utförs av en fältingenjör/fälttekniker som har
genomgått SGFs utbildning i miljötekniska markundersökningar -
del 1.

Jordprov tas normalt ut som samlingsprov per halvmetersintervall.
Provtagningen och intervallen anpassas så att olika jordarter eller
jord med t ex olika färg eller luktegenskaper inte blandas.

Varje provpunkt beskrivs i djupled avseende mineralogisk
sammansättning, ev. missfärgning och övriga egenskaper.   x

Samtliga jordprover insamlas i diffusionstäta plastpåsar (t ex
rilsan) direkt från skruvprovtagaren eller provgropen.

jordprover insamlas i glasburk direkt från skruvprovtagaren eller
provgropen vid indikation (lukt, färg et c) på organiska
föroreningar, misstänkt flyktiga eller reaktiva ämnen.
Jordprover insamlas i glasburk direkt från skruvprovtagaren i
anslutning till grundvattenytan, vid misstänkt oljeförorening i
mark.

I - PROVTAGNING AV MARK (FORTSÄTTNING) Ja Nej, Ingår
ej

(se kommentar)
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Om området är kraftigt förorenat kontaktas handläggaren, som
avgör om fältindikationerna motiverar att SGF kvalitetsnivå A
används.
Provkärl och provtagningsutrustning förvaras och transporteras i
förslutning så att de inte kontamineras före installation och
användning.

x

Provtagningspunkterna mäts in mot känd referenspunkt och vägs
av mot fixpunkt.
Provtagning från skruvborr
Provtagning sker direkt från skruven. Lös jord tas bort längst ut på
borrflänsarna. Jordmaterial från skruvens ytskikt rensas bort innan
prov tas ut.
Provtagning i provgrop från schaktvägg
Hela gropen grävs klart innan provtagning startar.
Provtagningsstället i schaktväggen skrapas rent från löst material
innan prov tas ut.

 x

II - INSTALLATION AV
PROVTAGNINGS/GRUNDVATTENRÖR Ja Nej, Ingår

ej

Grundvattenrör installeras i öppna hål som förborrats utan
spolmedium. Mellanrummet upptill mellan borrhålet och
grundvattenröret tätas med bentonit för att förhindra inläckage av
ytvatten.
Hur rören sätts dokumenteras i installationsprotokoll där bl.a.
följande uppgifter anges: grundvattenrörets dimensioner, djup till
rörspets, filtrets över- och underkant, påträffad grundvattenytan,
placering av tätande lager samt avstånd från markyta till rörets
överkant.
Rören förvaras och transporteras i förslutning och skyddas mot
kontaminering före installation.
Grundvattenrören är tillverkade av ofärgad polyetylenplast
(PEH/HDPE).   x

Rör förses med låsbart lock.
Markyta och rörets överkant avvägs i lägsta punkten i förhållande
till lokal fixpunkt. Referenspunkt och höjdsystem anges.
Grundvattenrören märks upp med beteckning enligt anvisning.   x
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III - PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN
Ja Nej, Ingår

ej
(se kommentar)

Provtagning av grundvatten sker ca en vecka efter omsättning vid
installation.
Grundvattenprovtagning sker från den förmodade renaste mot den
misstänkt mest förorenade delen av undersökningsområdet.   x

Lod och övrig utrustning som används för vattenprovtagning
sköljs med vatten och torkas av mellan varje provtagningspunkt.
Varje provtagning sker med ny vattenhämtare (engångsbailer).   x
Vattenprover som skall genomgå laboratorieanalys tas ut i de kärl
som laboratoriet föreskriver för respektive analys.
Grundvattenprovtagning sker enligt principer:
A: Grundvattenröret omsätts med minst 3-5 rörvolymer vatten.   x
B: Vattenytan lodas mot den lägsta punkten på rörets överkant.
C: Prov tas ut genom att vattenhämtaren töms långsamt
genom slang i botten, som förs ner i provtagningsflaskan.  x
D: Konduktivitet, pH och temperatur mäts in-situ.
E: Avstånd till rörets botten mäts upp.
F: Grundvattnet omsätts återigen.     x
IV  PROVHANTERING Ja Nej, Ingår

ej
 (se kommentar)

Provkärl märks med etiketter som anger datum,
uppdragsnummer, provpunkt, provnummer, djup och signatur.

Innan och under transport till laboratoriet förvaras prover mörkt
och svalt. x

Ifylls av handläggare:
Beställda analyser dokumenteras genom beställningssedlar som
bekräftas via mottagningsverifikat från laboratoriet. Verifikat
sparas i uppdragspärm.

Jordprover förvaras mörkt och svalt (max +7º C) i diffusionstäta
påsar och sparas i 1 månad efter provtagningstillfället, för
eventuellt behov av kompletterande analyser, om inte annat
överenskommits med kund.

    x

Vattenprover förvaras i svalt (max +4º C) och sparas i tre veckor
efter provtagningstillfället, för eventuellt kompletterande
analyser.
Kasserade förorenade prover lämnas till en av tillsynsmyndighet
godkänd mottagningsstation.
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Anvisning nr Kommentar Signatur

1 Fältarbete utförs av student (Moa Lignell) för examensarbete.

10 Provpunkter tas utifrån placering i rutnät i situationsplanen.

29 Sedimentprover förvaras mörkt och svalt (max +7º C) i täta provkärl och
sparas i 1 månad efter provtagningstillfället, för eventuellt behov av
kompletterande analyser, om inte annat överenskommits med kund.
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