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Sammanfattning  
Studien behandlar omhändertagande av snö i Gävle kommun, med system för hantering 

av snömassor. Omhändertagandet av snö kan ligga inom klassningen för miljöfarlig 

verksamhet. En anledning till denna klassning är snöns förmåga att ansamla föroreningar. 

Syftet med studien är att utifrån de uppmärksammade problemområdena vid snödeponin 

bidra med underlag till möjliga förbättringsområden för det befintliga arbetet med skötsel 

av anläggningen.  

 

Eftersom anläggningen i denna studie har bedömts som miljöfarlig verksamhet finns ett 

antal krav för att anläggningen inte ska innebära en olägenhet för människan och miljön. 

Kraven innebär bland annat rutiner för ett strukturerat arbete med egenkontroll. I detta 

fall finns ett upprättat kontrollprogram för att utföra kontrollerna. Kontrollprogrammet 

har bidragit till osäkerhet hos kommunen, då det inte ansetts omfatta snödeponins 

verksamhetsområde. Med undersökning av det befintliga kontrollprogrammet har det 

ansetts enligt denna studie vara till stor del förenligt med snödeponins anläggningstyp. 

Det finns däremot rutiner i kontrollprogramet som bör ses över och justeras eller till och 

med avlägsnas från programmet. Därför rekommenderas en fortsatt undersökning kring 

vilka punkter som kan elimineras.  

 

Utifrån tidigare utförda vattenprovtagningar, genomförda av auktoriserade 

miljökonsulter, har analysresultaten sammanställts. Där har det bland annat uppdagats 

brister med provtagningens utföranden. De har inte utförts enligt det upprättade 

kontrollprogrammet och vid vissa tillfällen har provtagning uteblivit helt. Trots detta 

har inga högre koncentrationer av föroreningar påträffats för smältvattnet i jämförelse 

med generella riktvärden. Därför kan rutinen för ytvattnets provtagning ifrågasättas, om 

det behöver utföras helt enligt det föreskrivna i kontrollprogrammet.  

 

Nya indikatorer för analys av ytvatten har tagits fram som förslag för kommande 

provtagningar. De har bland annat genomförts genom att utreda vilka ämnen som har 

påträffats i högst koncentration vid sammanställning av provtagningsresultaten, där 

metallerna koppar, zink och bly är de mest förekommande. Eftersom dessa ämnen 

tillsammans med suspenderade substanser visade sig vara mest detekterbara kan dessa 

ämnen vara viktiga indikatorer att fortsätta utvärdera. Undersökning har även utförts 

utifrån riktvärden och schablonhalter för dagvatten, och det resulterade i att 

indikatorerna krom, nickel, fosfor, kväve och PAH:er tillkom. Dessa ämnen undersöks 

inte i dagsläget därför kan det finnas ett behov av att utföra en övergripande 

provtagning. Det kan genomföras för att ta reda på vilka ämnen som kan förekomma 

utöver det som redan kontrolleras vid provtagningen.  

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

Abstract 
The study deals with the disposal of snow in Gavle, and with systems for handling the 

masses of snow. The disposal of snow may fall within the classification of 

environmentally hazardous activities. One reason for this classification is the snow's 

ability to accumulate contaminants. The purpose of the study is that based on the high-

profile problem areas at the facility for snow provide a basis for possible areas of 

improvement for the existing framework for the management of the facility. 

 

Since the facility in this study has been deemed environmentally hazardous activities are 

a number of requirements that the facility should not constitute a nuisance to humans 

and the environment. Requirements include procedures for a structured approach to self-

regulation. In this case there is an established inspection program to perform the 

controls. The monitoring program has contributed to insecurity in the municipality, 

when it has not been considered include facility for snows activity. With the 

examination of the existing control program has been considered in this study to be the 

most compatible with facility for snow. However, there are procedures in the control 

program should be reviewed and adjusted or even removed from the program. 

Therefore, a further investigation on what points in the program can be eliminated. 

 

Based on previously conducted water sampling, carried out by authorized consultants, 

and has analyzed the results compiled. There, among other things, revealed 

shortcomings with sampling designs. They have not been conducted according to the 

established inspection program and at times has been sampling absent entirely. Despite 

this, no higher concentrations of pollutants found for the melt water in comparison with 

the general guidelines. Therefore, routine surface water sampling questioned, it 

generally needs to be performed according to the prescribed in the control program. 

 

New indicators for the analysis of surface water have been produced as suggestions for 

future sampling. They have been implemented by investigating which substances have 

been found in highest concentration in the compilation of the sampling results, in which 

the metals copper, zinc and lead are the most abundant. Since these substances, together 

with suspended substances were found to be most detectable, these substances can be 

important indicators continue to evaluate. Survey has also been carried out on the basis 

of guidelines and standard levels for surface water, and it resulted in indicators 

chromium, nickel, phosphorus, nitrogen and PAHs were added. These substances not 

examined in the current situation, therefore, there may be a need to perform a 

comprehensive sampling. It can be implemented to determine which substances may be 

present in addition to what is already checked during sampling.  



 

 

  



 

 

Förord 
 

Examensarbetet är en del av kandidatexamen för utbildningen Miljöteknik, vatten och 

återvinning Co-op 180 hp. Genom utbildningen har arbetsperioder på tio veckor om året 

slutförts och detta har legat till grund för utgångspunkten av arbetet. Arbetet har varit en 

del av Gävle kommuns strategi att skaffa sig rutiner för egenkontroll samt en 

uppfattning kring snödeponins funktion och förmåga att rena smältvatten. För att detta 

arbete skulle vara möjligt har personerna som följer varit delaktiga genom stöd och 

handledning och jag vill tacka dem för det,  

 

Viktor Ålin,   Gävle Kommun, Gata och park 

Karl Hillman,  Högskolan i Gävle  

Lena Hellström,  Tyréns i Gävle  

 

 

 

 

 

 

Frida Öholm den 17 juni 2015   



 

 

Terminologi  

 

Riktvärde  Ett värde som anger en acceptabel halt av ett ämne som kan 

släppas ut till recipient.  

Referensvärde Ett jämförelsevärde som ett annat värde kan jämföras mot för att 

tolka ett resultat.  

Schablonvärde Värden som kan användas som mall vid till exempel 

framtagandet av nya riktvärden som är specifika för en plats.  

Indikator Det kan innebära att ämnet kan orsaka skada på miljön. Det kan 

också benämnas som parameter. 

Analysresultat Undersökning eller bedömning av ämnen i till exempel vatten. 

Där mängden eller koncentrationen av ämnet i vattnet 

pressenteras.  
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1 Inledning  
Studien behandlar omhändertagande av snö i Gävle kommun med system för hantering 

av snömassor. Anläggningen består av en deponi där smältvattnet leds till en 

konstruerad våtmark för reducering av föroreningar. Utformningen av 

reningsanläggningen består av dagvattendammar i olika steg där vattnets partiklar bland 

annat har möjlighet att sedimentera och filtreras genom växtlighet (Gävle kommun, 

2004).  

 

1.1 Bakgrund 

Snömassor från stadsmiljöer med intensiv trafik kan medföra spridning av föroreningar 

då de ansamlas i snömassor och frigörs vid snösmältningsperioder (Viklander, 1998). 

De ämnen som ofta förekommer i snön enligt Viklander (1996) är föroreningar som 

tungmetaller, näringsämnen och suspenderade substanser. I stadsmiljöer, eller så kallade 

urbana miljöer, krävs det omhändertagande av snömassor från vägar, gator och 

bostadsområden för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Snömassor under 

våren innebär inte bara att föroreningar frigörs utan också risk för högre 

smältvattenflöden. Det är en anledning till att snö måste tas om hand i urbana miljöer. 

Snö i Sverige transporteras oftast till utkanten av städerna där olika system för hantering 

av snö och dess smältvatten kan ske på ett lämpligt sätt (Viklander, 1996).  

 

Anläggningen är belägen i Lindesberg, norr om Gävles stadskärna, i anslutning till 

Gävle hamns verksamhetsområde vid Fredriksskans (Gävle Kommun, 2004). Större 

delen av den geologiska sammansättningen i området kring deponin består av morän 

(SGU, u.å.). Själva deponin ligger på ett område med muddermassor från utgrävning av 

närliggande oljebergrum. Massorna består till största delen av silt och lera. Det ytliga 

lagret är en blandning mellan lera och silt medan resterande cirka sex meter är ett 

mäktigt lager av lera (Carlsson & Eriksson, 2002). 

 

Enligt Ålin (personlig kontakt den 3 mars) kommer snön i dagsläget till anläggningen 

från kommunala vägar, gator, torg och bostadsområden men har tidigare varit öppen för 

allmänheten och privata aktörer i mån av plats. Från dessa ytor är det inte bara snö som 

följer med utan även grus, avfall och salter från halkbekämpningen (Gävle kommun, 

2004). Avfallet som kommer till anläggningen består bland annat av plast, betong och 

skrot. När snön på deponiytan smält bort samlas avfallet ihop och transporteras till 

Forsbacka deponianläggning för avfall. Även sopgruset som följer med snön samlas 

ihop efter smältperioden och transporteras till Forsbacka. Dock har sopgrus endast 

samlats ihop vid ett fåtal tillfällen eftersom snön inte smält bort ordentligt så att gruset 

kunde vara tillgängligt.  

 

Eftersom snödeponin i Lindesberg klassas som miljöfarlig verksamhet måste det finnas 

rutiner så att verksamheten inte innebär en olägenhet för människan och miljön. Enligt 

förordningen om egenkontroll (SFS 1998:901) behövs en rutinmässig egenkontroll för 
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att säkerställa att inga olägenheter förekommer. Gävle kommun har därmed upprättat ett 

kontrollprogram för att rutiner med kontroller ska ske i enlighet med programmet 

(Gävle kommun, 2004).  

 

1.2 Problemområden 

De problemområden som är relaterade till anläggningen är: 

 Gävle hamn har på senare år utökat sin verksamhet, vilket har inneburit att 

bolaget har tagit delar av deponi- och våtmarksanläggningen i anspråk. 

 

 Det finns inte rutiner för kontroll av ungefärlig tippmängd årligen och för att 

analysera provtagningsresultaten behöver hänsyn tas till den mängd smältvatten 

som belastar våtmarken. 

 

 De provtagningar som enligt kontrollprogrammet ska utföras ett antal gånger per 

år har inte genomförts enligt kontrollprogrammets punkter och ibland har 

provtagning uteblivit helt,   

 

 Följdproblem i form av bristande dokumentation har uppstått som en effekt av 

bristande kontroller, analyser och sammanställningar av provtagningsresultaten. 

 

 Det befintliga kontrollprogrammet har bidragit till osäkerhet hos kommunen, då 

det inte ansetts omfatta snödeponins verksamhetsområde. Därför kan också 

granskningen av dokumentationen för kontrollerna varit bristfällig. 

 

1.3 Syfte och mål  

Syftet med studien är att utifrån de uppmärksammade problemområdena vid snödeponin 

bidra med underlag till möjliga förbättringsområden för det befintliga arbetet med 

skötsel av anläggningen.  

 

Målet för studien blir att öka medvetenheten hos kommunen vad gäller det fortsatta 

arbetet med kontroll av anläggningen. Studien ska även resultera i förslag till nya 

indikatorer för kontrollprogrammet. Den kan också ge kommunen en ökad förståelse för 

anläggningens funktion och varför ett strukturerat arbete vid kontroller behövs.  

 

1.4 Frågeställningar 

Ett antal frågor har sammanställts för att möjliggöra en djupare undersökning av 

problemområdena och för att förtydliga de mål samt syfte som arbetet strävar mot. 

Frågorna baserade på problemområdena har i arbetet används för att undersöka vilka 

rutiner som är viktiga för skötsel av anläggningen. 

 

 Anläggningen tar emot snö från urban miljö vilket kan medföra höga halter av 

föroreningar i deponin. Vilka ämnen återfinns i snödeponin och varför ansamlas 

de i snön?  
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 På senare tid har hamnen byggt ut sin verksamhet vilket har påverkat 

våtmarkens utformning. Finns det risk för att detta påverkat våtmarkens 

funktion? 

 

 Marken i deponiytan är en sammansättning av silt och lera, därför kan 

infiltrationen i marken antas vara låg. Finns det risk för att smältvattnet kan 

infiltrera ner till grundvattnet med denna förutsättning? 

 

 Vilka indikatorer, till exempel metaller och organiska föroreningar, behöver 

kontrolleras genom egenkontrollen och vilka indikatorer bör analyseras ur 

smältvattnet från deponin?  

 

 Eftersom det finns risk för spridning av föroreningar via smältvattnet från 

deponin finns det vissa riktlinjer för att det ska vara godkänt att släppa ut till 

recipient. Därför kan analysresultaten jämföras med riktvärden för att få en 

uppskattning av föroreningarnas koncentration i vattnet. Vilka generella 

riktvärden kan finnas på vattnet från våtmarken som sedan leds till recipient?  

 

 Vilka är de viktigaste rutinerna för skötsel av systemet för att upprätthålla 

våtmarkens funktion att rena smältvattnet på ett tillfredsställande sätt? 

 

1.5 Avgränsning  

Inom avgränsningen för denna studie finns snö från kommunala vägar, gator, torg och 

bostadsområden samt Lindesbergsdeponin med rening av smältvattnet. Eftersom denna 

anläggning kan bidra till spridning av föroreningar beskrivs även de typer av 

föroreningar som kan förekomma i snö. 

 

Enligt kontrollprogrammet ska provtagningen ske på luft och vatten, och provtagningen 

för vatten gäller både yt- och grundvatten. Den luft som ska provtas är den närliggande 

luften kring deponin. I denna studie ligger vatten i fokusområdet eftersom det är den 

viktigaste aspekten att undersöka för att utreda våtmarkens reningsfunktion.  

 

Hamnens verksamhet ligger intill deponin och transporter med lastbil sker till och från 

den. Det kan därför vara svårt att avgöra hur mycket av luftföroreningarna som kan 

knytas till snödeponin respektive hamnen.  

 

Smältande snö och den närliggande luften håller en ungefärlig temperatur runt noll 

grader. På grund av den låga temperaturen kan inte luften runt snön ta upp några större 

mängder vatten. Därmed innebär det att låg avdunstning från snödeponin till luft 

förekommer (Bergström, 1993). Det kan bidra till att luftutsläpp från själva snödeponin 

är låg.  
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Sammanställningen av nya indikatorer har endast genomförts på ytvattnet från 

dagvattendammarna. Detta på grund av att det är viktigt att analysera för att se hur 

utloppsvattnet påverkar recipient. Det beror också på att det inte finns några riktvärden 

för grundvatten att jämföra analysresultaten med och därför blir det svårt att avgöra hur 

ämnena påverkar grundvattnet.  

 

1.6 Målgrupp  

Målgruppen för studien är främst Gävle kommun med avdelningen Gata - Park men 

studien vänder sig också till intressenter inom området miljöteknik. Den här studien ska 

främst ses som vägledande för kommuner när det gäller hur ett kontrollprogram för en 

snödeponi med denna typ av anläggningssystem kan upprättas.  

 

1.7 Disposition  

Kapitel 3 Översiktlig beskrivning över anläggningen. Resultatet av undersökning kring 

snö och dess förmåga att ansamla föroreningar, anslysresultat från provtagningar samt 

infiltrationsberäkning.  

 

Kapitel 4 Resultat av undersökningen kring kontrollprogram. 

 

Kapitel 5 Resultat av nya indikatorer och viktiga rutiner för kontrollprogrammet. 

 

Kapitel 6 Diskussion och åtgärdsförlag för studien.  

 

Kapitel 7 Studiens slutsats basserad på frågeställningarna.  
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2. Metod  
Under kapitlet presenteras studiens metoder tillsammans med det material och den 

litteratur som använts för att få fram resultat inom arbetsområdet. Kontinuerlig kontakt 

med Gävle kommun och berörda personer har genomförts för att få underlag kring 

snödeponin. För ytterligare underlag och handledning i ämnet har även kontakt hållits 

med sakkunniga personer på Tyréns. 

 

Platsbesök vid snödeponin i Lindesberg har genomförts 2014-11-26 för att få en bild av 

anläggningens utformning. Samtidigt utfördes en okulär besiktning för status av 

växtlighet och deponiytans materialsammansättning.  

 

Arbetet har tagits fram med hjälp av litteraturstudier från källor som berör områdena 

dagvatten, hantering av snö från urban miljö, deponianläggning för snö och konstruerad 

våtmark samt berörd lagstiftning. En studie av regler och riktlinjer kring miljöfarlig 

verksamhet har genomförts för att komplettera kraven i det befintliga 

kontrollprogrammet. Dessa regler och riktlinjer finns i Miljöbalken, Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet, Förordningen om upprättande av kontrollprogram och 

Naturvårdsverkets föreskrifter och handböcker. Eftersom litteraturstudien varit en viktig 

del har även vetenskapliga artiklar studerats, främst för att studera vilka föroreningar 

som förekommer och dess egenskaper i snö. 

 

Analysresultaten för provtagning av yt- och grundvatten har tagits fram genom kontakt 

med laboratoriet Alcontrol. Det gäller samtliga prover som tagits mellan 2006 och 2015. 

Analysresultaten har ställts samman i ett exceldokument för både yt- och grundvattnet.  

För att få en bedömning av statusen på vattnet som går ut till recipient har 

analysresultaten jämförts med generella riktvärden framtagna av Naturvårdsverket, 

Riktvärdesgruppen i Stockholm samt Göteborgs kommun.  

 

För att beräkna markens infiltrationsförmåga vid snödeponin och våtmarken har Darcys 

lag använts. Denna beräkningsmetod ger ett övergripande resultat av 

infiltrationshastigheten i marken. Ett antal antaganden har legat till grund för att 

genomföra beräkningen. Det är antaganden kring ytor och jordarter. För beräkningens 

genomförande har formler ur två böcker, Grip & Rodhe (1991) och Häggström (2009), 

använts. 

 

Nya indikatorer för kontroll av våtmarkens förmåga att rena smältvattnet har 

undersökts, genom att ta del av riktvärden från Riktvärdesgruppen (2009), Svenskt 

Vatten (2010) och befintliga analysresultat för våtmarken. Detta för att ge förslag till 

nya indikatorer vid analys av provtagningsresultaten.   
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3. Funktion och systembeskrivning  
För att ge en överblick av anläggningens konstruktion och funktion beskrivs det som 

inledning i detta kapitel. Under kapitlet kommer resultatet av studien att pressenteras, 

där egenskaper hos snö beskrivs för att få en överblick av snöns förmåga att sprida 

föroreningar. Sammanställning av provtagningsresultaten samt beräkning av 

infiltrations möjlighet till grundvattnet pressenteras också under kapitlet. 

 

3.1 Anläggningsbeskrivning  

Anläggningen i Lindesberg består av tre huvuddelar, upphöjd tippyta, deponiyta samt 

våtmark, se figur 1. Från tippytan tippas snön på deponiytan från vilken smältvattnet 

leds via ett dike till en konstruerad våtmark. Översiktbilden visar två diken. Det 

sydöstra finns i dagsläget inte kvar, då hamnen byggd ut sin verksamhet. Vid utgående 

dagvattenledning från våtmarken till recipient finns en anrättad provtagningsstation. 

Provtagning genomförs också från grundvattenrör som i denna studie är markerade med 

GVR 1 och GVR 2 för att enklare använde dessa i beskrivningen. GVR 1 finns i 

dagsläget inte kvar på angiven plats, enligt observation från det genomförda 

platsbesöket. Provtagning av smältvattnet sker vid första dammen i systemet, (ytvatten), 

samt det utgående vattnet till recipient sker vid utloppsbrunnen markerad med en grå 

cirkel.  

 
Figur 1: a) översiktsbild av anläggningen i Lindesberg. b) karta över anläggningens läge i förhållande till 

centrala Gävle. 

 

 

a)

 

 

 

b)
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Från deponiytan leds smältvattnet via ett dike till våtmarken. Diket går i dagsläget 

längst deponins nordvästra sida sett från översiktsbilden. Figuren visar diket med 

skötselväg till deponiytan, där tre dagvattenledningar leder vattnet under vägen till 

våtmarken, figur 2. 
 

 
Figur 2: bild på nyschaktat dike till vänster och dagvattenledningarna som går under vägen till höger. 

Skötselvägen är markerad med en röd cirkel på den vänstra bilden.  

 

3.2 Snös hydrologiska egenskaper  
Enligt beskrivning av snöns hydrologiska egenskaper, Bergström (2001), blir det en så 

kallad låg vattenföring under vinterperioden. Det betyder att inga högre flöden av vatten 

förekommer. Mot våren stiger temperaturen och snön smälter vilket bidrar till högre 

flöden av vattnet som kan jämföras med intensivt regn. För att få en överblick över 

denna jämförelse kan förhållandet mellan snö och regn beskrivas enligt följande:  

1 decimeter (dm) ny snö = 10 millimeter (mm) regn.  

 

För att beräkna flödet av smältvatten från snömassor kan beräkning genomföras med 

hjälp av graddagarsmetoden, se formel 1. Formeln tar hänsyn till energiutbytet mellan 

snöytan och omgivningen. I beräkningen används graddagarsfaktorn där varje grad över 

noll innebär att snön smälter mellan 2-5 millimeter per dygn (mm/dygn). Denna siffra 

varierar beroende på vilken typ av område snön ligger på. Om det är ett öppet område 

kan faktorn uppnå 3,5 mm/dygn och för skogsområden kan faktorn ligga på ungefär 2-0 

mm/dygn. Förekommer det mycket vindar på platsen så kan värdet öka till 3,5-4 

mm/dygn. Eftersom Lindesbergsdeponin ligger på ett öppet område och vid kusten, kan 

ett antagande om en faktor på ungefär 3,5 mm/dygn göras.  
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Formel 1: graddagarsmetoden för beräkning av smältvattnets flöde (Carlsson och Eriksson, 2003). 

 

Beräkning med graddagarsmetoden genomfördes av Carlsson och Eriksson (2003) 

under utredningsetappen för deponin i Lindesberg. Med uträkningen kan ett exempel på 

flödet beräknas med tippvolymen på 150 000 kubikmeter (m
3
), det ger ett maxflöde från 

snödeponin till våtmarken på 1600 kubikmeter per dygn (m
3
/dygn). 

 

Som nämnts tidigare leds smältvattnet från snödeponin via diken till en konstruerad 

våtmark för reducering av föroreningar. Anläggningen är konstruerad så att vattnet leds 

genom ett dammsystem med växelvisa ytor med växtlighet, så kallade överslingsytor. 

Reningsprocessen i våtmarken kan ske i flera steg genom sedimentation, filtrering 

genom växtlighet samt upptag via växtlighetens rötter (Carlsson, 2003). När vattnet leds 

genom ett dammsystem sänkts hastigheten naturligt hos vattenflödet vilket bidrar till en 

bättre reningsprocess eftersom reningen är beroende av hastigheten hos vattnet. En lägre 

hastighet gör så att föroreningar och partiklar kan sedimentera till botten och 

växtligheten kan hinna ta upp föroreningarna (Malaviya at al., 2012).  

 

Eftersom anläggningen tar hand om smältvatten från snömassor som har sitt ursprung i 

urbana miljöer finns det risk för att föroreningar följer med snömassorna till 

upplagsområdet. I förhållande till regn uppvisar föroreningar i snö andra egenskaper, 

vilket kan leda till andra spridningsförutsättningar. Enligt Kuoppamäaki et al. (2014) 

har högre halt metaller upptäckts vid snösmältning i jämförelse med en intensiv 

regnperiod. Detta kan bland annat bero på att föroreningar i snö enligt Engelhard et al. 

(2007) till större del binder sig till partiklar. Snö har även visat en förmåga att ansamla 

föroreningar, med andra ord ackumulera, föroreningar i snömassor. Enligt en studie av 

Viklander (1998) blir nyfallen snö lika förorenad, som snön som redan ligger på 

marken, efter tio veckor. När snön sedan smälter och rinner iväg fastnar de 

partikelbundna föroreningarna på markytan, medan de lösta partiklarna följer med 

smältvattnet (Viklander, 1996).  

 

En orsak till hög halt föroreningar i snö kan också vara att snöflingor kan ta upp 

luftburna föroreningar innan de fallit till marken. I jämförelse med regn kan snöflingor 

ansamla större mängd föroreningar på grund av dess låga fallhastighet. Med lägre 

hastighet hos nederbörden kan högre halt partiklar tas upp innan den fallit till marken 

𝑄 = 𝑘 × 𝑇 × 𝐴 

Graddagarsmetoden 

 

Q = Avrinningen (m3/dygn) 

K = Graddagarskonstant (mm/℃-dag) 

T = Lufttemperatur över fryspunkten, dygnsmedelvärde (℃) 

A = f(V) = Mantelarea på snöhög mot omgivande luft (m2/ dygn) 



 

9 

 

(Viklander, 1996). 

 

3.3 Föroreningar i snö 

Mängden föroreningar är beroende av intensiteten hos trafiken, det vill säga att 

 hög intensitet kan medföra att föroreningsnivån ökar, 

 låg intensitet kan medföra att föroreningsnivån blir lägre. 

 

I studien av Viklander (1998) beräknades lågintensivtrafik ligga på ungefär 5 000 bilar 

per dygn och högintensiv trafik på 20 000 bilar per dygn. Trafiken i Gävle som belastar 

en högt trafikerad väg respektive en lågt belastat väg ligger på ungefär 9 150 till 1 700 

bilar med mätning i årsmedeldygnstrafik (Trafikverket, u.å.). Detta betyder att vägar 

med högre trafikmängd i Gävle kommun ändå inte uppnår den högre föroreningsnivån.  

 

En annan slutsats från Viklander (1998) är sambandet mellan biltrafiken och utsläpp av 

föroreningar under vinterhalvåret, då bilarna bedöms släppa ut större mängd avgaser än 

resterande del av året. Trafikverket (2014) menar att ämnen som är vanligast 

förekommande i dagvatten vid trafikerade vägar kan vara enligt punktlistan:  

 tungmetaller, som kadmium, krom, koppar, nickel, zink, aluminium, järn, kobolt 

och mangan, 

 slam, som kan innehålla partiklar från asfalt och däck, 

 olja och organiska föreningar. 

 

Orsaken till utsläppen av ämnen från trafiken kan vara däck, bromsbelägg, smörjoljor, 

katalysatorer och avgaser. Dessutom kan till exempel trafikolyckor ge stora utsläpp av 

olja och drivmedel (Trafikverket, 2014).  

 

I en bedömning av ämnen som kan förekomma i dagvatten enligt Svenskt Vatten 

(2010). Det är ämnen som pressenteras utöver de som nämnts enligt trafikverket. Det 

kan vara hormonstörande och cancerframkallande ämnen som nonylfenoler, oktylfenol, 

endosulfan, ftalater, tributylten, fluoranten, polyaromatiska kolväten, 

bromeradedifenyletrar och PCB. Näringsämnena kväve och fosfor är också indikatorer 

som kan beaktas vid analys av dagvatten, därför kan paralleller mellan dessa ämnen och 

snö dras.  

 

För att minska risken för isbildning på vägarna används ofta vägsalt, vilket består av 97 

% natriumklorid (NaCl). Undersökningar av vägsaltets påverkan på yt- och grundvatten 

visar att saltet löser sig till natrium- och kloridjoner i vattnet (Trafikverket, 2015). 

 

I studien av Kuoppamäaki et al. (2014), där näringsämnen studerats, visade resultatet att 

den totala mängden fosfor ökade i snö med en ökad trafikintensitet. Fosfor kan hamna i 

dagvatten och snö via läckage från jordbruk samt utsläpp från avloppsreningsverk och 

industrier. Orsaken till ökningen är fosforns förmåga att binda sig till bilarnas 

partikelutsläpp, vilket innebär att trafiken ökar fosforns spridningsförmåga. Kväve visar 

ett annat mönster i jämförelse med fosfor.  Utsläpp av kväve kan bero på till exempel 
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biltrafik (Naturvårdsverket, 2014b). Det kan sprida sig längre distanser, eftersom kväve 

oftast är luftburet i form av kväveoxid (NOx) (Kuoppamäaki et al, 2014). 

 

En studie av polycykliska aromatiska kolväten (PAH), av Sharma och Mc Bean (2000), 

visade att dessa föroreningar till största del är luftburna. Eftersom snön har möjlighet att 

ansamla föroreningar i atmosfären kan den bidra till att PAH: er samlas upp i 

snöflingorna. PAH: er har även en förmåga att ackumulera i snömassor under vintern. 

PAH kommer från bland annat avgaser från fordon.  

 

3.4 Sammanställning av analysresultat 

För att få en överblick av våtmarkens förmåga att rena smältvattnet vid Lindesbergs 

snödeponi har sammanställningar av provtagningsresultaten genomförts. Proverna har 

tidigare utförts av auktoriserade miljökonsulter på uppdrag av kommunen. Proverna är 

tagna på yt- och grundvatten och själva rutinen för utförandet av provtagningen 

presenteras kortfattat i punklistan:  

 För grundvatten ska provtagning ske i utsatta grundvattenrör en gång per år 

under hösten efter avsmältningsperioden. 

 

 Vid ytvattenprovtagning ska provtagning ske en gång per år under hösten efter 

avsmältningsperioden. Provtagningen sker vid den första dammen i 

våtmarkssystemet.   

 

 På snödeponins smältvatten ska provtagning utföras tre gånger per år under 

avsmältningsperioden. Provtagningen sker vid en anordnad provtagningsstation 

som presenterades i en tidigare figur, se figur 1, som utloppsbrunn (Gävle 

Kommun, 2004). 

 

Ett problem enligt Sharma och Mc Bean (2000) är att vid undersökningen av 

föroreningar i vatten kan vissa resultat ligga under detektionsgräns och därför är de 

svåra att mäta. Det kan bidra till att jämförelsen mellan två punkter, till exempel 

ytvatten och utlopp blir svåra att jämföra i sammanställningen.  

 

Provtagningsresultaten ställs mot riktvärden som är ett verktyg för att bedöma risker för 

miljön, och specifikt för snödeponin blir det att inte skada vattenmiljön i recipienten. 

Att överstiga riktvärdena behöver inte betyda att åtgärder behöver genomföras utan kan 

vara en indikator på att det skett en förändring av vattenmiljön och att det kan innebära 

risk för människan och miljön (Naturvårdsverket, 2009). Därför kan det vara viktigt att 

kontrollera det utgående vattnet till recipient. Resultaten jämförs då med riktvärden från 

Göteborgs kommun (2013), Riktvärdesgruppen (2009), och riktvärden från befintligt 

kontrollprogram. Analysresultaten ställs mot de två första riktvärdena för att få en 

uppskattning kring realiteten hos de befintliga riktvärdena i kontrollprogrammet. 

Fullständiga riktvärdestabeller återfinns i bilaga A. 
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I tabellen, se tabell 1, visas jämförelsen mellan analysresultaten av ytvattnet med 

resultaten från utloppsbrunnen. Provtagningar är utförda i juni 2011 samt augusti 2013 

 
Tabell 1: visar våtmarkens reduktionsförmåga. Koncentrationen ställs också i jämförelse med riktvärden.  

Riktvärde 1 Göteborg stad miljö, riktvärde 2 Riktvärdesgruppen och riktvärde 3 från befintligt 

kontrollprogram.  

Våtmarkens reduktionsförmåga  

Indikatorer µg/l                                                                                                Ytvatten Utlopp 

 Riktvärde 1 

(µg/l)         

 Riktvärde 2 

(µg/l) 

Riktvärde 3 

(µg/l) 

2011  

pH vid 20˚C 7,3 6,7 6-9  7-8 

COD  <30 000 <30 000    

Oljeindex i vatten  
600 <100 1 000 700 5 000 

Bly 1 0,33 14 10  100 

Kadmium  0,03 0,018 0,4 0,5 2,0  

Koppar  5,1 2,1 10 30  300 

Kvicksilver  <0,1 <0,1 0,05 0,07 1,0  

Zink  12 3,6 30 90  500 

Suspenderade ämnen 5 800 5 200 25 000   

2013  

pH vid 20˚C 7,2 6,8 6-9  7-8 

COD <30 000 <30 000    

Oljeindex i vatten  
200 <100 1 000 700  5 000 

Bly  9 0,34 14 10  100  

Kadmium  0,047 <0,01 0,4 0,5  2,0  

Koppar  8,3 1,1 10 30  300 

Kvicksilver  <0,1 <0,1 0,05 0,07 1,0  

Zink  32 1,5 30 90  500 

Suspenderade ämnen 26 000 <500 25 000   

 

  

Provtagningsresultaten från utloppsbrunnen 2013, där provtagningar har genomförts 

sammanhängande under snödeponins smältperiod presenteras i tabellen, se tabell 2.  

Där visas en jämförelse mellan månaderna april, juni och augusti, alltså från ett tidigt 

avsmältningsskede till slutet av avsmältningsperioden. För att få en djupare bedömning 

av denna provtagning återfinns hela samanställningen i en bilaga, se bilaga E. En 

sammanhängande provtagning under smältperioden har enbart genomförts för 2013 

därför återkommer provtagningsåret 2013 även i denna tabell.  

 
  



 

12 

 

Tabell 2: visar jämförelsen av utloppen från våtmarken under april, juni och augusti 2013. 

Jämförelse mellan utlopp april, juni och augusti 2013 

Indikatorer µg/l                                                                                                

Utlopp  

2013-04-30 

Utlopp  

2013-06-04 

Utlopp  

2013-08-20  

 

pH vid 20˚C 7,4 7 6,8  

COD  <30 000 <30 000 <30 000  

Oljeindex i vatten  <1 000 <1 000 <1 000  

Bly 1,3 0,5 0,34  

kadmium  0,048 0,014 <0,01  

koppar  5 2,1 1,1  

kvicksilver <0,1 <0,1 <0,1  

zink  14 6,3 1,5  

Suspenderade ämnen  <5 000 <5 000 <5 000  
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Grundvattenproverna har sammanställts och en jämförelse mellan GVR 1 och GVR 2 

presenteras i tabellen, se tabell 3. I tabellen visas resultatet av grundvatten beläget 

under deponiytan GVR 1 med grundvattnet utanför deponiområdet GVR 2. GVR 2 kan 

beskrivas som referenspunkt till GVR 1 för att bedöma grundvattnets status i jämförelse 

med ett grundvatten utanför deponiområdet. Samtliga analysresultat av grundvattnet 

från provtagning av GVR 1 från deponiytan återfinns i en bilaga, se Bilaga D. 

 

För att få en övergripande bild av markens förmåga att infiltrera smältvatten har en 

infiltrationsberäkning genomförts. Denna redovisas under 3.4, infiltrationsmöjligheten 

för smältvatten till grundvattnet.  

 
Tabell 3: några utvalda provtagningsresultat som utförts på grundvatten 2007.  

Jämförelse mellan GVR 1 och GVR 2 för grundvatten 2007 

 

Indikatorer (mg/l) GVR 1 GVR 2 

Ammonium 0,04 0,26 

Nitrat <0,5 <0,5 

Nitrit 0,003 0,016 

Fosfatfosfor 0,021 0,017 

Fosfat 0,06 0,05 

Fluorid 0,61 0,27 

Klorid 38 76 

Sulfat 62 150 

Kalcium 130 130 

Kalium 6 12 

Magnesium 7,8 19 

Natrium 24 50 

Aluminium <5 <5 

Arsenik 0,8 3,3 

Bly <0,1 <0,1 

Kadmium <0,05 0,09 

Kobolt 0,2 0,9 

Koppar 7,7 6,5 

Krom 1,2 2,1 

Nickel 4,9 9,3 

Zink <5 9 

Kvicksilver <0,1 <0,1 

Oljeindex i vatten <0,1 <0,1 

PAH, summan cancerogena 0,0001 0,017 

PAH, summan övrigt 0,001 0,036 
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En sammanställning har också utförts av de provtagningar som tidigare har genomförts 

på sopgruset som ansamlas på deponiytan efter snödeponins smältperiod. Sopgruset 

samlades ihop efter smältperioden 2014 och transporterades till Forsbacka 

deponianläggning. I samband med uppsamlingen har prover utförts och resultaten av 

proverna presenteras i tabellen, se tabell 4. Enlig Viklander (1998) deponeras större 

delen av föroreningarna på själva deponiytan. Detta på grund av att de flesta 

föroreningar i snö och smältvatten är partikelbundna.  

 

Sammanställningen av sopgruset kan ge en övergripande bild av hur mycket av 

föroreningarna som binds till gruspartiklarna, det vill säga om det kan finnas något 

samband mellan föroreningarnas depositionsförmåga och gruset. Resultatet ställs mot 

generella riktvärden för känslig mark (KM) samt mindre känslig mark (MKM) för att få 

en uppskattning av föroreningarnas koncentration i gruset (Naturvårdsverket, 2009).  
 

 

Tabell 4: sammanställning av provtagningar av gruset i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktlinjer 

för förorenad mark. Provtagningspunkterna är markerade med 1 respektive 2. Värdet som överstiger någon 

av KM eller MKM markeras därefter med dess färg.  

 

  

Sammanställning av provtagningen för gruset jämfört med Naturvårdsverkets 

generella riktlinjer 

Indikatorer 

(mg/kg TS) 

KM MKM Provpunkt 1 Provpunkt 2     

       

TS (Torrsubstans)     92,3 82,5     

Arsenik 10 20 <3 <3     

Kadmium 0,5 10 0,35 0,32     

Kobolt 15 35 7,43 5,6     

Krom     40,6 34,7     

Koppar 80 200 121 529     

Järn     20700 18000     

Magnesium     341 320     

Nickel 40 120 15,4 17,5     

Fosfor     471 408     

Bly 50 400 51 91,3     

Zink 250 500 260 184     
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3.6 Infiltrationsmöjlighet för smältvatten till grundvatten.  

Markens sammansättning vid deponin och våtmarkssystemet består till största delen av 

en blandning mellan silt och lera. Med den förutsättningen kan infiltration genom 

marken anses vara låg och därmed kan risken att det förorenade vattnet når grundvattnet 

också anses vara låg. Under det genomförda platsbesöket observerades att vatten 

ansamlats på deponiytan, utan möjlighet att transporteras vidare via diket till våtmarken. 

Denna observation bidrar till ett antagande om att det kan finnas risk för smältvatten att 

infiltrera till grundvattnet om vattnet blir stillastående på deponiytan under en längre tid. 

Bild som visar hur vattnet ansamlats på ytan visas i en bilaga, se Bilaga C.  

 

Genom att beräkna infiltrationshastigheten med Darcys lag och med antagande kring 

vissa geologiska förutsättningar, kan en generell slutsats om möjligheten till infiltration  

genomföras. För beräkning av infiltrationen i marken används formeln Darcys lag, se 

formel 2. Med en tidigare undersökning av marken konstaterades att den var relativt  

mättad, det betyder enligt Grip och Rodhe (1991) att markens porer mellan jordkornen 

är fyllda med vatten. Därför antogs det enligt Carlsson och Eriksson (2002) att 

smältvattnet från snödeponin till största del skulle avledas ytligt. Genom att använda en 

översiktlig beräkning kan infiltrationshastigheten för vattnet genom marken beskrivas. 

Formeln tar hänsyn till flödet i relation till markytans area. 

Formel 2: flödet av vattnet genom en markyta. 

 

Q Vattenflöde (m
3
/s)  

Beräkning av infiltration i kubikmeter per sekund.  

 

K. Hydraulisk konduktivitet (m/s) 

Hydraulisk konduktivitet är ett mått på jordens förmåga att släppa igenom vätska eller 

gas (Grip och Rodhe, 1991). Då jorden i detta fall till största del består av en mäktig 

blandning av silt och lera kan ett antagande av markens hydrauliska konduktivitet göras, 

se tabell 5, där sediment, ger ett värde på 10
-7

- 10
-9 

för mellansilt till finsilt och <10
-9

 

för lera. Eftersom marken består av både silt och lera kan ett genomsnittligt värde antas 

till 10
-8

. 

 
  

Darcys lag  

𝑄 =  −𝐾𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝐿
   

Q = Vattenflöde (m3/s)  

K = Hydraulisk konduktivitet (m/s) 

A = Markytans area (m2)  

𝒅𝒉

𝒅𝒍
 = Hydraulisk Gradient (dimensionslös) 
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Tabell 5: Markens förmåga att släppa igenom vätska eller gas beroende på dess sammansättning av 

materialet, även kallat permeabilitet (Larsson, 2008). 

Jordart  Hydraulisk gradient (m/s) 

Fingrus 10-1 – 10-3 

Grovsand 10-2 – 10-4 

Mellansand 10-3 – 10-5 

Finsand 10-4 – 10-6 

Grovsilt 10-5 – 10-7 

Mellansilt- finsilt 10-7 – 10-9 

Lera < 10-9 

 

A Markytans area (m
2
) 

Eftersom denna formel ska ta hänsyn till hela den yta som snön ligger på har en mätning 

av deponiytan genomförts med Hitta.se (2015). Där längden och bredden på ytan i 

meter (m) kunde sättas till enligt följande: 

Bredd:110 m 

Längd: 130 m 

A = 14 300 m
2 

 

( 
𝒅𝒉

𝒅𝑳
 ) Hydraulisk gradient (dimensionslös) 

Den hydrauliska gradienten mäter i många fall höjdskillnaden mellan två punkter 

dividerat på totala längden eller bredden. På så sätt kan ett flöde i markskiktet beräknas 

för horisontal flödesriktning. Den hydrauliska gradienten i detta fall sätts till 1, eftersom 

formeln ska beräkna infiltration rakt genom marken, med andra ord flödet i vertikal 

riktning.  

 

Beräkning av infiltration genom ytan: 

 

𝑄 =  −𝐴𝐾
𝑑ℎ

𝑑𝐿
 

 

K = 10 
-8  

m/s 

A = 14 300 m
2 

𝑑ℎ

𝑑𝑙
  = 1  

 

Q = 10 
-8

 x 14 300x 1 

 

Q = 1,43 x 10
-4 

 m
3
/s 
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Infiltrationsberäkningen och det totala smältflödet, som beskrivits i ett tidigare kapitl, 

jämförs. Där snön smälter med ett maxflöde på ungefär 1600 kubikmeter per dygn 

(m
3
/dygn), beräknat på en totalvolym på 150 000 kubikmeter (m

3
) snö. Kan detta 

beräknas enligt följande:  

 

Q = 1,43 x 10
-4 

m/s = 12 m
3 

/dygn 

 

12 / 1600 = 7,7 x 10 
-3

  =  0, 8% 

 

Det kan betyda att infiltrationen beräknad på mängden smältvatten 1600 m
3
/dygn, ger 

infiltrationsförmåga genom lera och silt 0,8 %. Om detta beräknas på den totala 

snömängden blir beräkningen enligt följande: 

 

150 000 x 0,8%= 1200 m
3
 

 

Av den totala snövolymen kan 1200 m
3
 infiltrera i marken enligt denna beräkning.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

  

4. Kontrollprogram  
I kapitlet kontrollprogram beskrivs det befintliga kontrollprogrammet med tillämpade 

lagar och riktlinjer. Det kan sedan jämföras med Naturvårdsverkets handbok för 

egenkontroll. Med jämförelsen kan en sammanställning av punkter, som är viktiga 

enligt lag- och riktlinjer, tillämpas på anläggningens kontrollpunkter.  

 

4.1 Egenkontroll av anläggningen i Lindesberg 

Anläggningen i Lindesberg är enligt ett tidigare beslut klassad som miljöfarlig 

verksamhet (Gävle kommun, 2004). Bedömningen och beslutet av anläggningstypen 

citeras under följande stycken: 

 

”Anläggningen och verksamheten vid Gävle Kommuns nya snödeponi vid det gamla 

lantstället Lindesberg, Fredriksskans 2:1, 15:1 m fl. i Gävle Kommun har miljöprövats 

som miljöfarlig verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet”. 

 

”Länsstyrelsen Gävleborgs Län lämnar i beslut 2004-11-25, Dnr 551- 14792–03 Gävle 

Kommun Tekniska Kontoret (212000-2338) tillstånd enligt miljöbalken att inom 

angiven fastighet driva inert deponi med tillhörande avvattnings- och 

reningsanläggning för dagvatten. SNI-kod 90.004-5” (Gävle kommun, 2004, s.3). 

 

I textrutan sammanställs det befintliga kontrollprogrammets tillämpade lagar och 

riktlinjer, se textruta 1. 

Textruta 1: sammanställning av lagar och riktlinjer från befintligt kontrollprogram (Gävle kommun, 2004, 

s.3). 

 

 
”Verksamheten vid snödeponin är miljöfarlig verksamhet och förordningen (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll anger att det vid verksamheten skall finnas 
dokumenterade ansvarsförhållanden och fastställda rutiner för att säkerställa 
egenkontrollens genomförande och kvalitet. 
 
Förordningen (2001:512) om deponering av avfall anger bland annat skyldighet att ha så 
goda kunskaper som möjligt om avfallets sammansättning, egenskaper och effekter på 
allmän och lång sikt. Provtagningar skall genomföras och försiktighetsåtgärder skall 
vidtags för att förebygga, hindra eller motverka de olägenheter som kan uppstå på grund 
av verksamheten. 
 
Kontrollprogram har upprättats som ett hjälpmedel för egenkontrollens genomförande. 
Detta är ett levande dokument som skall uppdateras fortlöpande med hänsyn till ny 
lagstiftning, förändringar i verksamheten, driftserfarenheter mm. Kontrollprogrammet 
fråntar ej verksamhetsutövaren skyldighet att ha kunskap om de lagar, förordningar och 
övriga regelverk som är relevanta för verksamheten”. 
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I kontrollprogrammet finns även de rutiner som anses vara viktiga för att upprätthålla 

anläggningens funktion. En sammanställning av viktiga rutiner presenteras i punktlistan. 

De rutiner som innebär efter tippsäsong sker under hösten. Dessa har sammanställts i 

punktlistan under, efter avsmältningsperiod. 

 

Förberedelser 

 Förberedelser som skall ske innan tippsäsong är kontroller av staket, 

servicevägar, logistikytor och tippgränser. 

 

Förhindra 

 Förhindra tillträde till okontrollerad dumpning av avfall. Detta betyder att 

deponin ska hållas stängd när det inte finns personal på plats.  

 

Kontroller under tippsäsong  

 Kontroller som skall genomföras under tippsäsongen är bland annat att 

kontrollera höjden på snömassorna så att de inte överstiger mer än två meter 

över den upphöjda tippytan. (Maximal höjd från deponiytan är beräknad till 8-10 

meter) 

 

 Ytan på snötippen kan förstärkas genom att använda vatten för att det inte ska 

bildas sprickor i deponin. 

 

 Införselkontroller ska utföras genom okulärbesiktning av de tippmassor som 

kommer till anläggningen.  

 

 Det skall utföras beräkning av snövolymen i slutet av varje säsong och då ska 

också avsmältningen beaktas i beräkningen.  

 

Efter avsmältningsperiod 

 Städning skall utföras efter varje tippsäsong då allt avfall som följer med 

snömassorna kan röjas undan. 

 

 Under sensommar skall det ske en okulärbesiktning av anläggningen, för att 

kontrollera sediment i dammarna, växtligheten samt kontrollera att uppdämning 

av dammarna inte skett. 

 

  Om det finns behov ska muddring av diken och dammar genomföras. 

Växtligheten ska tas omhand, det vill säga skördas. Växterna skickas till en 

särskild anläggning för förbränning. 

 

Rutiner för provtagning 

 Provtagning sker på yt- och grundvatten. (Presenteras mer ingående nedan) 

(Gävle kommun, 2004). 
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De indikatorer och riktvärden för yt- och grundvatten som ska kontrolleras enligt det 

befintliga kontrollprogrammet visas i följande textrutor, se textruta 2 och 3. För 

grundvatten är inte riktvärden angivna därför finns bara indikatorerna med i textrutan.   

 

 

Textruta 2: de riktvärden enligt kontrollprogrammet som inte ska överstigas (Gävle kommun, 2004, s.9) 

 

 
Textruta 3: indikatorer för grundvatten enligt befintligt kontrollprogram (Gävle kommun, 2004, s.9). 

 

Punktlista för utförande av provtagning: 

 För grundvatten ska provtagning ske i utsatta grundvattenrör en gång per år 

under hösten efter avsmältningsperioden, 

 

 Provtagning av ytvattnet ska ske en gång per år under hösten efter 

avsmältningsperioden. Provtagningen sker då vid den första dammen i 

våtmarkssystemet.   

 

 Provtagning av smältvatten ska ske tre gånger per år under 

avsmältningsperioden. Denna provtagning sker vid anordnad 

provtagningsstation vid våtmarkens utlopp till recipient (Gävle Kommun, 2004). 

 

Dokumentation 

Dokumentation enligt programmet ska ske vid den okulära kontrollen och de utförda 

provtagningarna. Informationen ska sammanställas i en miljörapport där beskrivning 

och analysresultat ska tas med för bland annat beräkningar av snömassor och flöden, 

händelser, genomförda provtagningar och planerade åtgärder.  

Parametrar                  Riktvärde 

“Oljeindex 5 mg/l 

Bly                      0,1 mg/l 

Kadmium                 2,0 µg/l 

Koppar                0,3 mg/l 

Kvicksilver                 1,0 µg/l 

Zink                      0,5 mg/l 

pH                     7-8 ” 

COD                    300 mg/l  

 

Grundvattenprover skall analyseras beträffande följande parametrar: 

“Färg, turbiditet, lukt, lukt art, konduktivitet 25, pH, COD(Mn), hårdhet tot,  

Metaller: Ca, Mg, Fe, Mn, Na, K, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn,  

Alkanitet, Ammonium, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Sulfat, Klorid, 

16 PAH, summa cancerogen och övriga. Oljeindex, totalt extr alif ämnen, tot extr arom ämnen, 

opolära alifatiska kolväten.”  
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Miljörapporten ska avse ett kalenderår och lämnas in till tillsynsmyndigheten, som i 

detta fall är Gävle kommuns miljöavdelning. Det ska ske senast tre månader efter 

utgående kalenderår. 

 För att underlätta dokumentationen kan driftjournal och provtagningsjournal 

föras. 

 

 I driftjournalen kan anteckningar för bland annat snöröjning, bemanning på 

snödeponin, drifttimmar och antalet körda lass till deponin föras. 

 

  I provtagningsjournalen journalförs provtagningsdatum, klockslag samt syftet 

och anledningen till provtagningen.  

 

 Anteckningarna från genomförda provtagningar kan sammanställas med 

provtagningarnas utförandebeskrivning samt provtagningsresultaten (Gävle 

kommun, 2004).  

 

4.2 Miljöbalken 
Verksamheten kan bidra till olägenheter för människan och miljön genom att sprida 

föroreningar, därför måste delar av miljöbalken som berör verksamheten följas. Detta 

ska integreras i verksamhetens kontrollprogram. Det betyder att allmänna hänsynsregler 

bör tolkas så att de är förenliga med verksamheten (Naturvårdsverket, 2001). I de 

allmänna hänsynsreglerna finns bland annat paragrafen som nämner att, alla som 

bedriver en verksamhet som kan innebära olägenhet för människan och miljön ska 

skaffa sig den kunskap som krävs för att olägenhet inte ska ske (SFS 1998:808). 

 

En förändring i miljöbalken som skett efter att verksamheten etablerades är att 

miljökvalitetsnormer har lagts till. Föreskriften handlar om den miljökvalitet som ska 

uppnås. Tidigare handlade reglering om hur mycket föroreningar som fick släppas ut för 

att inte påverka kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljö. Dessa normer handlar om att 

skydda människors hälsa eller miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för 

människors hälsa eller miljö (Naturvårdsverket, 2014a: SFS 1998:808). 

 

4.3 Naturvårdsverkets tolkning av regler och riktlinjer för snödeponi  
För att förtydliga vad som gäller för anläggningen används en tolkning från 

Naturvårdsverket (2001) och (2014a). Tolkningen behandlar vad som gäller för 

hantering av snömassor.  
 

Enligt Naturvårdsverket är verksamheten skyldig att bedriva egenkontroll utan att 

myndigheten ska behöva tvinga verksamhetsutövaren. Kravet för upprättande av 

egenkontroll gäller när verksamheten kan medföra olägenheter på människa och miljö. 

Syftet med egenkontrollen är att självständigt följa Miljöbalkens regler och undersöka 

resultaten av miljö- och hälsoskyddsarbetet (Naturvårdsverket, 2001). 
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Naturvårdsverket har utfärdat riktlinjer för hantering av snömassor och uppläggning av 

snömassor på land. Eftersom snö oftast dumpas på ett område som inte är 

specialanpassat för ändamålet saknas oftast krav kring anmälan och tillståndsansökan 

för verksamheten. Om platsen är iordningställd för hantering av snömassor, med en 

anslutande reningsanläggning, kan snödeponin ligga under samma förordning som en 

verksamhet eller anläggning och därmed finns det förpliktelser angående anmälning och 

ansökan för tillstånd (Naturvårdsverket, 2014a).  
 

Naturvårdsverket har genomfört en tolkning av lagar och riktlinjer, vilka kan beröra 

verksamhet med snödeponi. Sammanställning med hjälp av Naturvårdsverket (2001) 

och (2014a), kan se ut enligt textrutan, se textruta 4. 

 
Textruta 4: sammanställning av lagar och riktlinjer enligt Naturvårdsverket.  

 

 

Miljöbalken 

 De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska alltid följas. Med 

olägenheter för människan menas ämnen som kan störa människans hälsa och 

bland annat påverka dess hygien. 2 kap. 3 §.  

 

 Med kapitel 9 i miljöbalken Miljöfarlig verksamhet och miljöskydd avses 

verksamheter som kan medföra risker för människan och miljön. Det kan vara 

utsläpp av föroreningar till luft, mark eller vatten. 

 

 Om ytan är iordningställd för ändamålet gäller 9 kap. 6 § eller 12 § miljöbalken. 

Därför är det också viktigt att verksamheten befinner sig på en lämplig plats 

enligt 2 kap. 6 § 

 

 15 kap. 1 § miljöbalken, snö kan falla inom avfallsdefinitionen.  

 

 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra 
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön, skall fortlöpande 
planering och kontroller av verksamheten ske. 

 

 5 § Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera 
anläggningen, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

 

Förordningen (1998:899), om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 De verksamheter som kan leda till att grundvatten eller ytvatten kan påverkas 

ska regleras under denna förordning. 

 
Förordningen (1998:901), om verksamhetsutövares egenkontroll 

 1 § Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt kapitel 9 
eller kapitel 11-14.  
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Naturvårdsverkets handbok tar upp några viktiga principer för att utföra egenkontroll. 

Dessa presenteras i textrutan, se textruta 5. Det är principer som kan användas vid 

upprättande av ett nytt kontrollprogram.  

Textruta 5: principer enligt Naturvårdsverkets handbok för egenkontroll av verksamheter (Naturvårdsverket, 

2001, s.5). 

 

Vid genomförande av provtagningen kan NFS 2000:1, vara vägledning för mätning och 

provtagning för vissa verksamheter. Den kan följas som hjälpmedel för hur provtagning 

bör utföras. Där finns en beskrivning över hur dokumentationen av anläggningens 

kontroller bör utföras. För att genomföra en god dokumentation, det vill säga en 

miljörapportering, av de gjorda kontrollerna och provtagningarna kan punkterna i 

textrutan användas som en vägledning, se textruta 6.  

Textruta 6: sammanställning av viktiga rutiner för dokumentation av kontrollen enligt Naturvårdsverkets 

handbok (Naturvårdsverket, 2001).  

 

Naturvårdsverkets principer innefattar följande punkter: 

 “Egenkontrollen är knytpunkten till de allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet 

av miljöbalken  

 Verksamheten ska skaffa sig de kunskaper som krävs och omvänd bevisbörda, 

det vill säga att verksamheten visar att de allmänna hänsynsreglerna följs, samt 

att yrkesmässigt bedriva verksamheten med bästa möjliga teknik. 

 Egenkontrollen ger verksamhetsutövaren sådan styrning över verksamheten att 

miljöbalken och dess krav följs. 

 Den ska integreras i verksamheten 

 Kontrollprogrammet ska samspela med motsvarande bestämmelser i annan 

lagstiftning och med frivilliga ledningssystem, exempelvis miljöledningssystem”.  

 

Dokumentationen skall säkerställa att verksamheten fungerar och därför är det viktigt att 

ta med följande punkter 

 Vid mätningar ska mätningarnas syften tas med. 

 Resultatet av mätdata ska finnas med. 

 Det skall upprättas en beskrivning av provtagningsprocessen där tekniska 

egenskaper hos mätningarna och provtagningens utförande tas med. 

 Förhållandet runt provtagningarna ska finnas med. Till exempel om något 

påverkat utförandet av provtagningen eller om någon avvikelse förekommit vid 

provtagningen. 

 Metoder för provtagning, analys och mätning ska tas med. 

 Tid och plats ska beskrivas i dokumentationen 

 



 

24 

 

5. Sammanställning  
Under kapitlet har en sammanställning av viktiga indikatorer för provtagning av 

smältvatten genomförts. En sammanställning utförs också på viktiga rutiner för att 

upprätthålla anläggningens funktion. Med rutiner menas de kontroller med 

provtagningar och okulära besiktningar som kan ske för att kontrollera att anläggningen 

sköts på ett lämpligt sätt enligt kontrollprogrammet.  

  

5.1 Sammanställningar av viktiga provtagningsindikatorer  

För att genomföra sammanställningen av viktiga indikatorer har bland annat prioriterade 

ämnen enligt Svenskt Vatten (2010) studerats. Eftersom indikatorerna ofta inte har 

framtagna riktvärden att följa vid analysen av resultaten, kan bedömningen av 

indikatorerna utifrån riktvärden vara svåröverskådliga då det inte finns något att jämföra 

med.   

 

De ämnen som sällan tas med vid analys av dagvatten, men har ansetts enligt Svenskt 

Vatten (2010) finnas i dagvatten, är nonylfenoler, oktylfenol, endosulfan, ftalater, 

tributylten, fluoranten, polyaromatiska kolväten, bromeradedifenyletrar och PCB. Dessa 

ämnen kan också finnas i smältvattnet men har inte några angivna riktvärden och därför 

är dessa ämnen inte med i denna bedömning av nya indikatorer.   

 

Några indikatorer som är viktiga att analysera utöver de som presenterats från Svenskt 

Vatten är pH, konduktivitet, hårdhet, COD och suspenderade substanser, se textruta 7. 

Både konduktivitet och pH kontrolleras i det befintliga kontrollprogrammet.  

De indikatorerna är viktiga att analysera då de kan bidra till att förändra de kemiska 

egenskaperna hos vatten. De kan också påverka föroreningarnas förmåga att sprida sig i 

vattnet samt bidra till att fälla ut bundna föroreningar i sediment. Eftersom indikatorerna 

påverkar vattnet och föroreningarna i vattnet är dessa viktiga att studera för att bedöma 

våtmarkens reningsförmåga. 
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Textruta 7: i textrutan beskrivs olika indikatorer som ofta analyseras i dagvatten.  

 

Från litteraturstudien av vetenskapliga artiklar har en sammanställning av indikatorer 

ställts upp i en tabell, se tabell 6. De artiklar som studerats har olika fokusområden så 

det finns vissa osäkerheter i denna bedömning, till exempel har Viklander (1996) endast 

tittat på metaller i snö och därför är de mest påtagliga i den studien.  

 
Tabell 6: Bedömning av indikatorer utifrån vetenskapliga artiklar. Numreringen står för respektive artikel. 1. 

Kuoppamäaki, et al. (2014), 2. Viklander (1998), 3. Viklander (1996), 4. Malaviya & Singh (2012) och 

5. Engelhard et al. (2007).  

 

Sammanställning från artikelanalys 

 1 2 3 4 5 

Konduktivitet    x  

pH     x x 

COD   x   

Klorid  x x   

Metaller x x x x x 

PAH: er    x x 

Näringsämnen    x x 

 

 pH är ett logaritmiskt mått på surhet, med surt vatten har metaller en förmåga 

att fällas ur sedimentet (NE, 2015c). 

 

 Konduktiviteteten är ett mått på vattnets ledningsegenskaper. Med hög 

konduktivitet har vattnet en god förmåga att leda föroreningar (NE, 2015b). 

 

 Hårdhet är ett mått på mängden kalciumoxid (CaO) (NE, 2015a).  

 

 COD är ett mått på den mängd syre som förbrukas vid bland annat fullständig 

kemisk nedbrytning (NE, 2015d). 

 

 SS eller suspenderade substanser är ett mått på organiska och oorganiska 

partiklar som kan sedimentera i vattnet (Göta älvs Vattenförbund, 2011). 
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Tillsammans med artikelanalysen har viktiga indikatorer också undersökts med hjälp av 

riktvärden från Riktvärdesgruppen (2009). Från undersökningen har två metaller, krom 

och nickel samt näringsämnena fosfor och kväve, tagits fram som relevanta indikatorer 

utöver de som redan kontrolleras i snödeponins smältvattnen i dagsläget. De övriga 

indikatorerna som riktvärdesgruppen nämnt finns redan med i det befintliga 

kontrollprogrammet.   

 

För att kunna få bättre insikt har också en sammanställning av prioriterade ämnen från 

Svenskt Vatten (2010) utförts, se figur 3. I Svenskt Vatten finns schablonvärden av 

föroreningshalter för olika typer av områden, till exempel bostadsområden, mindre eller 

större väg, vilka sammanställts från verklig mätdata. Genom en bedömning utifrån 

schablonhalter av föroreningar kan dessa relateras till Gävle kommun och de ytor den 

kommunala väghållningen tar hand om. De ytor som kan förekomma i Gävle är 

markerade med gult. Relevanta indikatorer från schablonvärdena som kan användas 

som nya indikatorer ligger inom den röda markeringen.  

 
Figur 3: visar de schablonvärden som studerats vid bedömning av möjliga indikatorer.  

 

Indikatorerna i tabellen klassas som låg, medel och hög prioritet, se tabell 7. Den 

bedömningen utgörs av ämnets koncentration i analysresultaten, riktvärdena och 

schablonvärdena. De ämnen som tas upp i artikelanalysen tas inte med i bedömningen, 

utan används bara som en översikt kring vilka ämnen som har prioriteras i artiklarna.  

 

Genom att jämföra analysresultaten från vattenprovtagningarna av smältvattnen med 

relevanta riktvärden kan en bedömning av ämnets påverkan analyseras. Eftersom 

analysresultaten visat att riktvärdena till stor del inte har överstigits vid bedömning av 

resultaten, har framtagning av indikatorer kompletterats med att undersöka vilka ämnen 

som har visat högsta absoluta koncentration från respektive provtagningstillfälle, se 

bilaga D. 
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De indikatorer som ställs i låg klass är oljeindex i vatten och kvicksilver. Dessa 

indikatorer har visat låg koncentration i ett flertal analysresultat och därför kan det 

betyda att de inte påverkar snödeponin och dess smältvatten nämnvärt. I klass medel 

ställs indikatorer som hårdhet och kadmium, dessa har heller inte påvisat något större 

värde respektive koncentration i smältvattnet. De ämnen som ställs i den högre klassen 

är de ämnen som har uppvisat högst koncentration vid respektive provtagningsresultat 

för ytvatten.  

 

De indikatorer som bör tilläggas vid bedömningen av smältvattnet har i tabellen ställts i 

kolumnen för utredning rekommenderas, då de ämnena kan förekomma i smältvattnet. 

För att bedöma om dessa ämnen är relevanta indikatorer kan provtagning av vattnet ske 

vid ett antal tillfällen, där dessa analyser tas med.  

 

De indikatorer som då kan vara relevanta att lägga till bland de befintliga indikatorerna 

kan vara näringsämnena fosfor och kväve, metallerna krom och nickel samt PAH:er. 

Även en kontroll av övriga ämnen som nämnts, bör ske i smältvatten för att möjligöra 

att dessa ämnen kan uteslutas helt från bedömningen av det utgående vattnet till 

recipient.  
 

Tabell 7: sammanställda indikatorer av ytvatten.  

Sammanställning för ytvatten 

Indikatorer Låg Medel Hög Utredning 

rekommenderas 

Bef. kontrollprogram     

pH   x  

Hårdhet  x   

Konduktivitet   x  

(COD) kemisk syreförbrukning     x  

(SS) Suspenderade substanser   x  

Koppar   x  

Zink   x  

Bly   x  

Kadmium  x   

Oljeindex i vatten x    

Kvicksilver x    

Riktvärdesgruppen     

Fosfor    x 

Kväve    x 

Krom    x 

Nickel    x 

Svenskt vatten     

PAH     x 

(BaP)  bens(a)pyrén    x 
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5.2 Sammanställning av viktiga rutiner 

I det befintliga kontrollprogrammet finns tydliga rutiner för hur anläggningen ska skötas 

och hur provtagningen bör ske. 

 

För att förenkla tolkningen av dessa rutiner sammanställs viktiga delar från, 4.1 

Egenkontroll av anläggningen i Lindesberg, i punktlistan.  

 

Utförande av vattenprovtagning för yt- och grundvatten: 

 För grundvatten ska provtagning ske i utsatta grundvattenrör en gång per år 

under hösten efter avsmältningsperioden. Då gäller de för uppströms och 

nedströms av våtmarken.  

 

 Provtagning av ytvattnet ska ske en gång per år under hösten efter 

avsmältningsperioden. Provtagningen sker då vid den första dammen i 

våtmarkssystemet.   

 

 På smältvatten ska provtagning ske tre gånger per år under 

avsmältningsperioden. Denna provtagning sker vid anordnad 

provtagningsstation vid våtmarkens utlopp till recipient,  

 

Förberedelser och att förhindra okontrollerad tippning: 

 Förberedelser som skall ske innan tippsäsong är kontroller av staket, 

servicevägar, logistikytor och tippgränser. 

 

 Förhindra tillträde till okontrollerad dumpning av avfall. Detta betyder att 

deponin ska hållas stängd när det inte finns personal på plats.  

 

Kontroller under tippsäsong:  

 Kontroller som skall genomföras under tippsäsongen är bland annat att 

kontrollera höjden på snömassorna så att de inte överstiger mer än två meter 

över den upphöjda tippytan. (Maximal höjd från deponiytan är beräknad till 8-10 

meter) 

 

 Ytan på snötippen kan förstärkas genom att använda vatten för att det inte ska 

bildas sprickor i deponin. 

 

 Införselkontroller ska utföras genom okulärbesiktning av de tippmassor som 

kommer till anläggningen.  

 

 Det skall utföras beräkning av snövolymen i slutet av varje säsong och då ska 

också avsmältningen beaktas i beräkningen.  

 

Efter avsmältningsperiod: 
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 Städning skall utföras efter varje tippsäsong då allt avfall som följer med 

snömassorna kan röjas undan. 

 

 Under sensommar skall det ske en okulärbesiktning av anläggningen, för att 

kontrollera sediment i dammarna, växtligheten samt kontrollera att uppdämning 

av dammarna inte skett. 

 

  Om det finns behov ska muddring av diken och dammar genomföras. 

Växtligheten ska tas omhand, det vill säga skördas. Växterna skickas till en 

särskild anläggning för förbränning 

 

Dokumentation: 

 För att underlätta dokumentation kan driftjournal och provtagningsjournal föras. 

 

 I driftjournalen ska anteckningar för bland annat snöröjning, bemanning på 

snödeponin, drifttimmar och antalet körda lass till deponin föras. 

 

  I provtagningsjournalen journalförs provtagningsdatum, klockslag samt syftet 

och anledningen till provtagningen.  

 

 Anteckningarna sammanställs och en beskrivning av genomförd provtagning 

med provtagningsresultat utförs. 
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6. Diskussion och åtgärdsförslag 
Eftersom det finns en risk för spridning av föroreningar från snö i urbana miljöer, finns 

behovet av omhändertagande av snömassor. Föroreningar kan ansamlas i snömassor 

under vinterperioderna och frigöras med smältvattnet, vilket bidrar till att mängden 

föroreningar kan öka till recipient under just den perioden.  

 

För att våtmarken ska upprätthålla en god funktion att rena smältvattnet måste den 

skötas på ett lämpligt sätt. Skötseln kan ske av dammsystemet där sediment tas omhand 

för att det inte skall byggas upp, och bidra till att minska dammarnas kapacitet att ta 

emot smältvatten. Även den växtlighet som finns i våtmarken bör skördas för att främja 

växtlighetens förmåga att filtrera och ta upp föroreningar via rotsystemet.  

 

Det första som har observerats kring analysresultaten av vattnet är att vissa 

provtagningar uteblivit under 2008, 2010, 2012 och 2014. Eftersom provtagningar har 

uteblivit har ingen djupare bedömning av våtmarkens reningsförmåga varit 

genomförbar. En viktig orsak till det är att provtagningarna inte skett inom de intervall 

som kontrollprogrammet föreskriver.  

 

I dagsläget sker provtagning av både yt- och grundvatten. Provtagningen av grundvatten 

genomförs i grundvattenrören GVR 1 och GVR 2. Eftersom de grundvattenrör som 

dokumenterats ska ligga under deponiytan, inte längre finns kvar på angiven plats kan 

det finnas behov av att nytt eller nya rör installeras. Förslagsvis kan de sättas så att de 

även är tillgängliga under perioder då det finns snö på deponiytan.  

 

I resultatet för ytvattenprovtagningen efter tippsäsong då provtagning sker i första 

dammen i dammsystemet och utloppsbrunnen, visar resultatet av analysen att 

reducering av föroreningar sker för många indikatorer. Ett exempel är att mängden bly 

2011 reduceras från 1 mikrogram per liter (µg/l) till 0.33 µg/l. Detta resulterar i en 

reducering på 67 %. Våtmarken visar sig överlag ha en god reduceringsförmåga av 

metaller i smältvatten. För oljeindexet uppnåddes inte ett mätbart resultat vilket bidrar 

till svårigheter med jämförelse av resultatet. Dock har värdet för oljeindexet inte 

överstigit riktvärdena. Reducering av partiklar i vattnet, det vill säga suspenderade 

substanser, visade att en god jämförelse endast kunde genomföras för 2011. Den visar 

att en liten del av mängden reducerats från 5,8 milligram per liter (mm/l) till 5,2 mm/l.  

 

Enligt det befintliga kontrollprogrammet ska även provtagning ske av utloppsvattnet för 

hela avsmältningsperioden under april, juni och augusti. Då resultaten visat att inga 

högre koncentrationer av föroreningar har detekterats i smältvattnet kan en ny 

bedömning om provtagningens relevans utföras. Detta för att avgöra om det finns behov 

av att utföra provtagningen vid tre tillfällen under smältperioden, eller om det går att 

minska till ett provtagningstillfälle. Förslagsvis kan fler provtagningar, det vill säga tre 

gånger under avsmältningsperioden utföras, om en högre koncentration av föroreningar 

detekteras vid provtagningstillfället.  
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De lagar och riktlinjer som följs i det befintliga kontrollprogrammet omfattar den typ av 

verksamhet som snödeponin kan klassa som, det vill säga miljöfarlig och deponi av 

farligt avfall. I kontrollprogrammet finns lagar och riktlinjer, det vill säga förordningen 

om miljöfarlig verksamhet, förordningen om deponering av avfall och förordningen om 

verksamhetens egenkontroll. De lagar och krav som verksamheten ska följa formuleras 

övergripande i början av kontrollprogrammet. Dock framgår inte hur Miljöbalken ska 

integreras i kontrollprogrammet, vad gäller de allmänna hänsynsreglerna. I Miljöbalken 

finns nu miljökvalitetsnormerna, där det finns viktiga punkter kring hur närmiljön och 

vattendrag inte får påverkas av miljöfarlig verksamhet. De kanske också är viktiga att 

lyfta fram för att få en övergripande förståelse varför provtagning av smältvattnet är så 

viktigt.  

 

Beräkningen av infiltrationen genom marken visar i vilken hastighet vattnet kan 

infiltrera genom ett värde av den hydrauliska konstanten av mellansilt och lera. Med 

beräkningen kan också ett förhållande mellan snödeponins smälthastighet och markens 

infiltrationsförmåga tas fram. Detta ger ett relativt högt värde som infiltrerar i marken i 

jämförelse med snövolymen på 150 000 m
3
. Med hänsyn till att det förmodligen inte 

sker en konstant infiltration då marken blir mättad, det vill säga att markens porer blir 

vattenfyllda vilket bidrar till att allt vatten inte kan infiltrerat i marken. En annan viktig 

faktor att ta hänsyn till vid denna beräkning är att snömassorna tar upp stor del av 

infiltrationsytan. Infiltrationsförmågan blir då under smältperioden april till augusti låg, 

då det förmodligen är tjäle kvar i marken under en längre tid på denna yta. Det kan 

medföra att infiltrationen blir försumbar eftersom infiltrationsytan blir betydligt mindre. 

 

Men enligt observationen från november efter smältperioden då det låg en konstant 

vattenansamling på ytan kan fler paralleller mellan infiltration och de 

provtagningsresultat som är tagna för grundvattnet antas. Då provtagningen av gruset 

också påvisat att hög koncentration av metaller förekommer på deponiytan så kan detta 

också medföra risker för grundvattnet. Provtagningen av grundvattnet vid GVR 2 har 

visat att koncentrationen av indikatorerna är högre i jämförelse med GVR 1. Det betyder 

att grundvattnet som ligger inom deponiytan enligt denna observation inte påverkas 

nämnvärt. Därför kan provtagningen av grundvattnet också ses över. Det är främst 

rutinen för utförandet av provtagningen som kan ses över då också ytvattnet påvisat låg 

koncentration av föroreningar. Då ytvattnet visar låg koncentration finns det liten risk 

för att grundvattnet påverkas, dock finns problematiken med sopgrusets höga halter av 

metaller. Det kan innebära att det fortfarande finns risk för grundvattnet. Därmed 

rekommenderas en fortsatt utredning om och hur genomförandet av 

grundvattenprovtagningarna bör ske.  

 

För att få en god översikt av våtmarkens reningsförmåga bör prover fortsätta tas i första 

dammen i systemet och utloppsbrunnen, så jämförelsen mellan före och efter våtmarken 

kan genomföras. Provtagningsresultaten för utloppet som genomförs tre gånger under 

smältperioden kan sammanställas, så att en bedömning av reningsförmågan kan 

jämföras mellan olika tippsäsonger. Det kan förslagsvis genomföras genom att föra in 



 

32 

 

resultaten i ett exceldokument, och därmed upprätta en trendkurva. För att detta ska vara 

möjligt måste ett sammanhängande provtagningsintervall av utloppet ske, det vill säga 

analysresultat för minst fem eller tio sammanhängande år bör finnas tillgängligt. Då 

kurvan börjar visa en uppåtgående trend, med andra ord en ökad föroreningsmängd, kan 

det indikera på att våtmarken behöver underhållas genom att avlägsna sediment och 

skörda växtlighet. 

 

En osäkerhet i sammanställningen av nya indikatorer är att vattenprovtagningen av 

ytvatten endast har skett för vissa ämnen och därför finns inte övriga metaller, 

näringsämnen och andra föroreningar med i analysresultaten. Detta bidar till att det inte 

finns någon insikt om vilka fler ämnen som egentligen finns i smältvattnet från 

snödeponin, därför kan framtagandet av möjliga indikatorer vid analys av smältvattnet 

vara svårbedömt. För att få en djupare bedömning av vilka indikatorer som kan vara 

relevanta för anläggningen måste fler indikatorer tas med vid vattenprovtagningen. 

Därför är sammanställningen av de nya indikatorerna bara en översiktlig bedömning av 

vilka ämnen som kan förekomma i smältvattnet från en snödeponi. En till osäkerhet 

med bedömningen av nya indikatorer i denna studie är att koncentrationen av ämnen har 

olika påverkan. Det betyder då att ämnen som detekteras i samma koncentration kan ha 

olika påverkan på miljön, det vill säga att det ena ämnet kan ha starkare påverkan trots 

att det har samma koncentration. Där med kan bedömningen av indikatorer utifrån 

ämnenas koncentration också medföra viss osäkerhet.  

 

De riktvärden det befintliga kontrollprogrammet innehar, visar högre värden än de 

riktvärdena från Riktvärdesgruppen och Göteborgs stad. Detta bidrar till osäkerhet kring 

bedömning av smältvattnet. En rekommendation om att se över dessa riktvärden och 

justera så att det följer en rimlig nivå av föroreningar att släppa ut till recipient.  

 

Det befintliga kontrollprogrammet kan efter denna utredning anses vara till stor del 

förenligt med den typen av anläggning snödeponin klassas inom. Det finns dock vissa 

punkter i programmet som kan ses över om det är relevant att utföra. Det finns också 

brister i kontrollprogrammets struktur vilket innebär att det är svårt att följa. Det kan 

förslagsvis struktureras upp så att det blir enklare att följa vid kontroll av anläggningen. 

En annan observation är att dokumentationen, för till exempel antal tipplass och andra 

iakttagelser som kan påverka anläggningen, bör genomföras och tas med, så att en 

fullständig bedömning av anläggningen kan tas med i dokumentationen av kontrollerna. 

Det befintliga kontrollprogrammet kan också jämföras med andra likanden 

kontrollprogram för att genomföra en ny bedömning om det är förenligt med 

snödeponins verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis kan resultaten av de genomförda provtagningarna påvisa en god 

reningsförmåga trots att anläggningen till viss del inte kontrollerats enligt befintligt 

kontrollprogram. Detta visar att våtmarkens kapacitet inte har överstigits, det vill säga 

att den klarat av belastningen av smältvattnet från deponin till största del.  
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7. Slutsats 

Slutsatsen sker genom att svara på de frågeställningar som inleder studien. 

 

 Anläggningen tar emot snö från urban miljö vilket medför höga halter av 

föroreningar i deponin. Med snöns förmåga att ansamla föroreningar och 

föroreningars förmåga att binda sig till partiklar finns det förutsättningar för att 

de kan följa med snömassorna till Lindesbergsdeponin. De ämnen som påträffats 

mest i smältvatten är metallerna bly, koppar och zink men även suspenderade 

substanser.  

 

 På senare tid har hamnen byggt ut sin verksamhet vilket har påverkat 

våtmarkens utformning. Utifrån de förändrade förutsättningarna har våtmarken 

inte visat sig påverkas nämnvärt utifrån bedömningen av analysresultaten. Dock 

är det högra diket, sett från översiktsbilden, borta. Vilket bidrar till att inte allt 

vatten från deponiytan avleds och det innebär att det bildas en vattenansamling 

på deponiytan.  

 

 Marken i anläggningen är en sammansättning av silt och lera, därför kan 

infiltrationen anses vara låg. Sammanställning av analysresultaten visar en högre 

koncentration av föroreningar i GVR 2 i jämförelse med GVR 1. Därmed kan en 

bedömning av ytvattnets påverkan på grundvattnet i GVR 1 resultera i en låg 

påverkan. Men det kan dock finnas en risk för infiltration då smältvattnen 

ansamlas på deponiytan och inte har möjlighet att transporteras till våtmarken. 

Då resultatet för sopgruset visat att metallerna koppar, bly och zink har 

överstigit riktvärden för KM och MKM finns det en indikator på att 

omgivningen kan påverkas.  

 

 De indikatorer som enligt denna studie bör kontrolleras genom 

kontrollprogrammet är främst ämnen, som bland annat metallerna krom och 

nickel, näringsämnena fosfor och kväve samt PAH: er. Eftersom de inte har 

tagits med vid provtagning av utloppsvattnet finns det inte dokumenterat och 

därför finns det ingen vetskap om dessa ämnen förekommer i smältvattnet. 

Därför rekommenderas att en översiktlig analys av smältvattnet genomförs för 

att undersöka vilka ämnen som kan förekomma i vattnet, och på så sätt kan nya 

indikatorer tillkomma.  

 

 Vid jämförelsen av riktvärdena från Göteborgs stad, riktvärdesgruppen och de 

befintliga riktvärdena genomfördes kunde en översaklig bedömning av realiteten 

genomföras. De befintliga riktvärdena ligger högre på flera indikatorer än de 

riktvärden från Göteborgs stad och riktvärdesgruppen därför bör riktvärdena ses 

över att ersätta det befintliga.  
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 Det befintliga kontrollprogrammet innehåller tydliga rutiner för anläggningen. 

Genom att sammanställa dessa rutiner och förtydliga dem kan det främja en 

fortsatt rutinmässig arbetsgång.  
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I 

 

Bilaga A 
 
 

Riktvärdestabell för dagvatten till recipient (havsvik). 

Riktvärden från riktvärdesgruppen, dagvattennätverk i Stockholms län 

Fosfor 175 µg/l 

Kväve 2,5 mg/l 

Bly 10 µg/l 

Koppar 30 µg/l 

Zink 90 µg/l 

Kadmium 0,5 µg/l 

krom 15 µg/l 

Nickel 30 µg/l 

Kvicksilver 0,07 µg/l 

Oljeindex 0,7 mg/l 

  

Riktvärdestabell (µg/l).  Miljöförvaltningen, Göteborg stad 

Arsenik 15 

Krom 15 

Kadmium 0,4 

Bly 14 

Koppar 10 

Zink 30 

Nickel 40 

Kvicksilver 0,05 

Oljeindex 1000 

pH 6-9 

Total Fosfor 50 

Total Kväve 1250 

Suspenderat material 25 (mg/l) 



 

II 

 

 

Bilaga B 
 

  



 

III 

 

Bilaga C 
 

 
 



 

IV 

 

Bilaga D 

Sammanställning från provtagning för grundvatten vid GVR 1 
  

Parametrar: 2006-11-30 2007-08-30 2009-08-18 

Turbiditet FNU 93 570 420 

Lukt       

Färg (mg/l Pt)       

Konduktivitet vid 25  ̊C (ms/m) 181 99,8 98 

pH vid 20  ̊C 7,2 7,1 7,3 

Alkanitet 430 350 450 

COD 54 190 51 

Amoniumkväve 0,42 0,2 0,15 

Amonium 0,54 0,26 0,19 

Nitratkväve <0,1 <0,1 <0,1 

Nitrat <0,5 <0,5 <0,5 

Nitritkväve <0,001 0,005 <0,001 

Nitrit <0,003 0,016 <0,003 

Fosfatfosfor 0,041 0,017 0,014 

Fosfat 0,13 0,05 0,04 

Florid 0,37 0,27 0,38 

Klorid 74 76 100 

Sulfat 580 150 16 

Järn <0,05 <0,05 18 

Kalcium 230 130 150 

Kalium 20 12 16 

Magnesium 56 19 20 

Mangan 1,7 0,38 1,4 

Natrium 130 50 50 

        

Hårdhet, tyska hårdhetsgrader ˚dH 45 22 25 

        

Aluminium 8 <5 200 

Arsenik 4,9 3,3 12 

Bly 0,1 <0,1 1,7 

Kadmium 0,14 0,09 0,12 

Kobolt 4,8 0,9 1,1 

Koppar 10 6,5 5,6 

Krom 3,3 2,1 0,68 

Nickel 2,9 9,3 4,9 

Vanadin 4,1 1,5 1,3 

Zink 13 9 5,1 

Kvicksilver <0,1 <0,1 <0,13 

        



 

V 

 

 

 
 

Oljeindex i vatten 0,1 <0,1 <0,1 

Opolär alifat kolväten <0,1 <1,0 <1,0 

Total extr. Alifat ämnen <0,1 <1,0 <1,0 

Total extr. aromat ämnen 0,0015 <1,0 <1,0 

Besoaantracen 0,0012 0,0033 0,0005 

Bensoapyren 0,0014 0,003 0,0005 

Besobflranten 0,0006 0,0034 0,0006 

Bensokfluarnten 0,0016 0,0016 0,0003 

Chrysen/trifentylen 0,0002 0,0037 0,0008 

Dibeso a,h antracen 0,0006 0,0003 <0,0001 

Indeno (1,2,3- cd) pyren 0,0071 0,0013 0,0003 

PAH, summan cancerogena 0,0016 0,017 0,003 

Acenaften 0,0025 0,0011 0,0014 

Acentylen 0,0008 0,0019 0,0008 

Antracen 0,0005 0,0018 0,0004 

Benso(ghi)perylen 0,0033 0,0013 0,0003 

Fenantren 0,0046 0,0087 0,0022 

Floraten 0,0018 0,011 0,0023 

Floren 0,0003 0,0026 0,0022 

Naftalen 0,0032 0,0003 0,0002 

Pyren 0,019 0,0077 0,0017 

PAH, summan övrigt   0,036 0,012 



 

VI 

 

 

Bilaga E 

Provtagningsresultat för ytvatten (Smältvatten) 
 

Riktvärden 

pH 
20˚C 

COD   
mg/l 

Oljeindex   
µg/l 

Bly 
 µg/l 

Kadmium 
µg/l 

Koppar 
µg/l 

Kvicksilver 
µg/l 

Zink 
µg/l 

Suspenderade ämnen 
mg/l 

Syre 

  
Riktvärden 
kontrollprogram 7-8. 300  5000  100  2,0   300  1,0   500      

Miljöförvaltning 
Göteborg 6-9.   1000 14  0,4 10  0,05 30     

Riktvärdesgruppen 
Stockholm      700  10 0,5  30  0,07  90      

Punkt. Datum: 
       

  
  

Ytvatten 
30-11-
2006 7,4 30 <100 0,6 0,05 5,5 <0,1 6     

                        

Ytvatten 3 
30-08-
2007 8 <30 <100 <0,5 <0,05 2 <0,1 <5     

Ytvatten 
18-08-
2009 7,6 52 <100 <0,5 <0,05 1,6 <0,1 <5     

                        

Ytvatten 
21-06-
2011 7,3 <30 600 1 0,03 5,1 <0,1 12 5,8 10,2 

Utlopp 
dagvatten 2 

21-06-
2011 6,7 <30 <100 0,33 0,018 2,1 <0,1 3,6 5,2 2,5 

                        

Utloppsbrunn  30-04- 7,4 <30 <100 1,3 0,048 5 <0,1 14 <5   



 

VII 

 

 

 

 

2013 

Utloppsbrunn 
 2013-
06-04 7 <30 <100 0,5 0,014 2,1 <0,1 6,3 <5   

Utloppsbrunn  
20-08-
2013 6,8 <30 <100 0,34 <0,01 1,1 <0,1 1,5 <5   

Ytvatten 
20-08-
2013 7,2 <30 200 9 0,047 8,3 <0,1 32 26   

                        

Utlopp 
22-04-
2015 7,3 <30 <100 0,26 0,032 1,3 <0,1 8,7 5,9   


