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Sammanfattning  
 

Sandvikens tätort är byggd kring industrin som fick den att börja växa. Industrin 

behövde en vattenkälla vilket innebar att en kanal grävdes fram. Kanalen är namnet idag 

och har tre funktioner: dagvattenrecipient, naturinslag och kulturarv. Miljöbelastningen 

ökar i samband med att tätorten och Sandvikens invånarantal växter. Detta innebär 

problematik beträffande möjligheten att bibehålla Kanalens tre funktioner även i 

framtiden. Syftet med arbetet är att presentera förbättringar som kan göras baserat på 

nuläget vid Kanalen, avgränsat till trafik och avfallsområdena. Sandviken norra tätort är 

den fysiska avgränsningen i kommunen. Målen är att erhålla kompetens om både 

dagsläget och lämpliga förbättringar, samt att förstå Strength, Weaknesses, 

Opportunities and Threats(SWOT) till bästa förmåga. Målgruppen är främst Sandvikens 

kommun men kan likväl vara residenter i kommunen. Metoden och genomförande av 

metoden presenteras i kronologisk ordning. Litteraturstudien innehåller årsrapporter och 

sekundärlitteratur, samt databassökning på internet. Studiebesök gjordes på Kanalen för 

att ta fotografier och erhålla en verklighetsuppfattning av de fysiska förhållandena i och 

kring Kanalen. Intervjuer gjordes med personer som kunde bidra till förståelsen av 

Kanalens komplexa betydelse inom kommunen och kompletterande fakta. SWOT är 

analysmetoden vald för att analysera rekommenderade förslagens lämplighet. 

Analysverktyget användes konsekvent på varje förbättringsförslag. Resultatdelen med 

SWOT är menat att fungera som ett informativt underlag och underlag upp för 

diskussion. I nulägesbeskrivningen presenteras dagsläget på Kanalen med figurer, bilder 

och substansnivåer. Nulägesbeskrivningen är uppdelad i två huvuddelar. Första delen 

beskriver Kanalens fysiska utformning och de tre funktionerna. Utsläppspunkter från 

dagvattenledningarna till Kanalen visas, samt andra tillhörande aspekter av varje 

funktion. Ett tidigare ras på Kanalen och Sandvikens grönområde förekommer. Därefter 

presenteras föroreningskällorna trafiken och avfall. Punkter för utsläpp från trafiken 

som leder till trafikdagvatten i Sandvikens norra tätort är rondeller, trafikljus och vägar 

som går direkt över Kanalen via broar. Läckageämnen från trafiken pekade på bland 

annat näringsämnena kväve och fosfor, samt tungmetaller. Avfallsdelen koncentrerades 

till gång- och cykelbanorna i direkt anslutning till Kanalen. Utfallet från kartläggningen 

visade att alla sopkärl inte var optimala för ändamålen. Miljökonsekvenserna av 

näringsämnen och tungmetaller funna i årsrapporterna beskrevs för att visa riskerna 

involverade med okontrollerade och ökande nivåer. Resultatdelen med en förklaring av 

förbättringsförslagen och SWOT-analyser innefattar fyra förbättringsförslag på trafiken 

och tre förslag på avfall. Förslagen gällande trafiken är oljeavskiljare, bioindikatorer, 

genomsläppliga beläggningar, och växtbäddar. Föregående förslag kan leda till följande 

positiva konsekvenser, mindre nedströmsarbete, ökat estetiskt värde trots förändring, 

och ett hållbart arv. Förslagen gällande avfall är åtgärda befintliga sopkärl, introducera 

nya och förbättra belysningen. Effekterna kan leda till följande positiva konsekvenser, 

bättre biologiska förhållanden, mindre synligt avfall och moderna lösningar som kan 

hålla inför framtiden. Felkällor i arbetet exponeras efterföljande kapitel och berör 

ämnen som metodval, figur och tabellhantering, och innehåll som eventuellt borde ha 

inkluderats men inte gjorts. Från arbete kan följande slutsatser utvinnas. 

Miljöbelastningen kan minskas om förbättringsförslagen utförs. Fördelarna berör alla 

Kanalens tre funktioner. Omfattningarna av förslagen påverkar hur genomförbara 

förslagen i tätorten är. Budget och möjligheten till samordning är också faktorer som 

har avgörande roller. Arbetet är menat att förändra på ett miljöfördelaktigt sätt både i 

Kanalen akvatiska miljö samt den fysiska miljön omkring.  

Sökord: dagvatten, näringsämnen, tungmetaller, trafikdagvatten, avfall  
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Abstract  
 

The urban area of Sandviken is founded on industries, which also is the driving force of 

growth throughout the years. The industry were in need of a nearby and easily accessed 

water source, and therefore a channel was excavated. The name of that channel today is 

Kanalen and it has three uses: stormwater recipient, natural element and cultural 

heritage.  

The environmental load on Sanvikens urban areas are increasing along with Sandvikens 

population. This lead to issues regarding the possibility to maintain Kanalen and all its 

three functions in the future. The purpose of this paper is to present suitable 

improvements that can be made based on the present situation, limited to traffic and 

solid waste disposal. The physical boundary of Sandvikens community is Sandvikens’ 

northern urban part. The goal is to obtain knowledge of both the present situation as 

well as suitable improvements. To understand the so-called Strength, Weaknesses, 

Opportunities and Threats(SWOT) analysis is also an interest. The target group is 

foremost the public servants in the community, however it could also be local residents. 

The method and method implementation are presented in chronological order in the 

paper. The literature study is based on several annual reports and secondary literature, 

as well as database research. Visits to Kanalen were performed in order to take relevant 

photos and make realistic observations on the physical conditions in and around 

Kanalen. Interviews took place with people who could contribute to the comprehension 

of the complexity of Kanalen. Both regarding its significance and additional 

information. SWOT is the analysis used on the suggested improvements eligibility for 

Sandviken. The tool was consistent throughout each of the improvements suggested. 

The results section of the paper is meant to function as an informative foundation and a 

foundation up for discussion. The description of the current situation consists of figures, 

pictures and substance levels. The description has two main parts. The first includes the 

physical aspects of Kanalen and surrounding territory. Points of emission from storm 

drains to Kanalen and aspects of each function as presented. Further information in that 

chapter of the paper include an earlier event of landslip and Sandvikens green area. 

Focus then move to traffic and waste pollution. Specific points of pollution from traffic 

are roundabouts, traffic lights, and paved roads going directly across Kanalen using 

bridges. Leaked substances from traffic were found mainly to be nutrients like nitrogen 

and phosphorus, and heavy metals. The solid waste studied in this paper was 

concentrated on paths in very close proximity to Kanalen, which is used for walking and 

biking. The outcome of mapping these paths showed that all waste containers were 

suitable for the intended task. The environmental impact of nutrients and heavy metals 

retrieved from the annual report were described in general terms. The reason is to show 

the risks involved with unsupervised and increasing substance levels. Four 

improvements on traffic pollution and three on waste are presented in the result section. 

The improvements to traffic pollution to Kanalen in Sandvikens urban area were 

degreasers, bio-indicators, permeable pavement coatings and plant beds. These 

improvements could lead to the following positive effects, less downstream work, 

enhanced esthetical value despite change, and a lasting heritage. The improvements on 

waste pollution to Kanalen in Sandvikens urban area were to rectify unsuitable waste 

containers, implement new and improve illumination along Kanalen. These 

improvements could lead to following positive effects, preferable biological conditions, 

less visible waste, and the use of modern solutions that are future friendly. Possible 

errors associated with this study can be choice of method, use of figures and tables and 

content that maybe should have been included. However, the following conclusions can 
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be made from this study. The environmental strain could be reduced if suggested 

improvements are carried out. The advantages concern all three functions of Kanalen. 

The proportions of each improvement have an effect on the feasibility. Budget and 

possibility to coordinate are also decisive elements. This work is meant to lead to 

environmental advantageous change, both in the aquatic setting in Kanalen as well as in 

its physical surroundings.  

Keywords: stormwater, nutrients, heavy metals, traffic, waste 
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Förord 
 

Examensarbetet har genomförts som avslutande kurs på 15 hp i programmet 

Miljöteknik- Vatten och Återvinnig. Omfattning av programmet är 180 hp och avslutat 

program leder till en kandidatexamen från Högskolan i Gävle.  

 

Ett tack går till flertalet personer inom Sandvikens kommun som genom intervjuer och 

annan form av kontakt har tillfört material till arbetet. Dessa personer arbetar på 

Tekniska kontoret, Sandviken Energi, Sandvikenhus och Samhällsbyggnad. Tack går 

även till personal på Gästrike Återvinnare som varit med och bidragit. Slutligen tackas 

detta examensarbetes handledare Zhao Wang som stöttat, agerat bollplank och höjt 

standarden jag sätter på mina arbeten.  
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Begreppslista 
 

Avfall – oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet.   

Bräddning - När orenat dagvatten & spillvatten oavsiktligt släpps ut från VA-nätet. 

Sker ofta vid kraftigt regnfall på grund av ledningsnätets kapacitet är mindre än flödena. 

Biomagnifikation – När det sker en koncentrationsökning av ett ämne i en näringskedja 

kallas det biomagnifikation.  

Bioackumulation – Innefattar ackumuleringen, upptag, av miljögifter hos organismer.  

Dagvatten – Tillfälligt förekommande vatten på markytan. Det vattnet kan komma från 

all sorts nederbörd, grundvatten och smältvatten.  

Dagvattenbrunnar – Dagvattenbrunnar är brunnar som är medvetet placerade på låga 

höjer för att minska risken för översvämning, samt att avleda dagvatten volymer från 

städer.  

Grönområden – Till denna kategori räknas områden som är huvudsakligen eller helt 

täckta av vegetation som gräs, träd, buskar etc.   

LOD – betraktas dem åtgärder som används för att rena, förminska och/fördröja 

dagvatten på egen mark innan det når till lokalt VA-nät eller recipient.   

Näringsämnen – Organiska eller oorganiska föroreningar som behövs för att växa och 

till metabolism. Är i miljösammanhang ofta relaterade till övergödningsrisker eller 

problem.  

Oljeavskiljare – Används när vätskor med lägre densitet än vatten, såsom olja & 

bensin, förekommer. Alltså kan oljeavskiljare rena dagvatten från föroreningar från 

trafiken.  

Recipient – Slutliga mottagaren av dagvatten via markyta, dagvattenbrunnar, 

dagvattendiken, etc.  

Stadskärna – Området i tätorten definieras med detaljhandel, gallerior, restauranger. 

Ofta ligger det geografiskt i centrum av tätorten och befolkas av människor som 

antingen går eller cyklar.   

Tillrinningsområde – är landytan där nederbörden avleds till samma vattendrag. 

Tungmetaller – Inkluderar olika metaller som finns i periodiska systemet och som i 

överflöd kan orsaka negativa miljökonsekvenser.  

Trafikdagvatten – När dagvattnet förorenas från trafiken och fordonens funktioner 

räknas det som trafikdagvatten.  

VA-nät – syftar till ledningsnäten för vatten och avlopp.  
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Figurförteckning 
 

Figur 1: Arbetets avgränsningsområde 

Figur 2: Kanalens tillrinningsområde 

Figur 3: Skillnaden i marknivå längs med Kanalen 

Figur 4: Punktutsläpp till Kanalen från dagvattenledningar 

Figur 5: Kanalen omgiven av grönska 

Figur 6: Grönområdet i centrala tätorten 

Figur 7: Raset på Kanalen 

Figur 8: Trafiken i norra Sandvikens tätort 

Figur 9: Avfallsmöjligheterna vid Kanalen 

Figur 10: Avfallshanteringen kring Kanalen 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Som intresserad i miljöaspekterna gällande mitt lokala samhälle föll det naturligt att leta 

examenarbete i relativ geografisk närhet. Jag ville applicera min kunskap från 

miljöteknikprogrammet på min egen hemkommun och därför blev det Sandviken. 

Grunden till att arbetet blev på Kanalen i Sandviken är för att det är ett aktuellt ämne, 

och att tidigare fördjupningar i programmet passat väl in med det nu valda 

examensjobbet.  

 

Sandvikens kommun beläget i norra Svealand och hade vid senaste årsskiftet strax 

under 40 000 invånare och tillväxt sker kontinuerligt. Stadens historia går tillbaka till 

1800-talets mitt i samband med anläggningen av stålverket (Sandvikens Kommun, 

2015). 

 

Från 1800-talets mitt har lokala stålverket bidragit till Sandvikens tillväxt från lantlig 

miljö till den urbana tätort som syns idag. Förbindelserna från Sandviken via den 

befintliga järnvägen var dock torftiga och relativt sett till tidsperiodens perspektiv på 

distanser låg Sandviken långt från kusten (Tunander, 1968). Avsaknaden av kustnärhet 

betydde att förbindelserna med yttervärlden via vattnet därför var begränsade.  

 

När tillväxten av Sandviken blev större bestämdes det att en kanal kunde grävas varifrån 

vattenkraft kunde utvinnas och ledas med självtryck. Vatten skulle även förse stålverket 

med kyl- och spolvätska (Tunander, 1968). 

 

Idag finns kanalen kvar och går under tilltalsnamnet Kanalen. Förutom själv kanaldelen 

av kanalen finns idag flera instanser i Sandviken vars namn kopplar till Kanalen. Det 

finns ett större boende för seniorer över 70, ett så kallat trygghetsboende som heter 

Kanalgården. Den har endast varit i bruk i mindre än ett år. Förutom boendet så finns  

det en kyrka som heter Kanalkyrkan och som bidragit stort till boendets uppkomst 

(Kanalkyrkan, 2015). Fysiskt sett är det endast en asfalterad gång och cykelbana 

emellan bygganden och Kanalen. Kanalkiosken är en restaurang i Sandviken som ligger 

lika nära Kanalen som trygghetsboendet (Kanalkiosken, 2016). Alltså är namnet 

Kanalen ganska välkänt i Sandviken.  

 

Geografiskt är största delen av Kanalen belägen centralt i tätorten. Förändringar både 

sett till fysisk skepnad och funktion har inträffat genom åren. Tillträde till vattnet 

förenklas genom att det på båda eller ena sidan finns gång- och cykelväg. Flödet går 

från Dalbrittas damm och norrut enligt markingenjör K. Larsson (personlig 

kommunikation 17 November 2015).  

 

Kanalen är dagvattenrecipienten, och tar emot tätortens dagvatten. Den övervägande 

delen kommer från norra delarna av tätorten dit ca 75 % av dagvattnet avleds till 

(Sandviken Energi, 2012a). Innefattat i denna funktion som dagvattenrecipient 

inkluderar det att ta emot föroreningar som via dagvattnet slutligen hamnar i Kanalen.    

Allmänheten ser Kanalen som ett naturinslag i den alltmer urbant inspirerande fysiska 

miljön. Med ett grönområde som heter Stadsparken tätt intill blir vattnet en naturlig del 

av det naturnära i staden. En del Sandvikenbor anser att det är en av dem stora 
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kulturarven i Sandviken, och att bevarande av kulturarvet skall vara en prioriterad fråga 

hos kommunen.  

 

Eftersom Kanalen har en stor betydelse i Sandvikens tätort beställde ett bolag inom 

kommunkoncernen en granskningshandling 2013 på vad de kallad Kanalstråket. Inom 

studien sammanfattades dagsläget och framtidsutvecklingsmöjligheter. Största delen av 

texten innefattade information om gröna omgivningen och tillhörande 

användningsmöjligheter. Utvecklingsförslag är presenterade kortfattat i punktformat 

indelat på vilken del av Kanalen det handlar om beträffande kanalstråket. Dessa 

utvecklingsförslag begränsades till att förändra kanalstråkets fysiska gestaltning. Därför 

kommer detta examensarbete kunna komplettera med nyare information om dagens läge 

tre år senare, samt med förbättringsförslag som har andra inriktningar.     

 

1.2 Problem 
 

Det finns tre funktioner hos Kanalen. Dessa tre funktioner är: dagvattenrecipient, 

naturinslag och kulturarv. Skicket på Kanalen fodrar för förbättringar när antalet 

invånare och tätorten växer för att bibehålla alla tre funktionerna vid samma standard 

även i framtiden. En ökad miljöbelastning kan komma att påverka de tre funktionerna 

negativt. Därför måste det presenteras förslag för att kontrollera och motverka 

föroreningar som hamnar i Kanalen. Förslag som är miljöfördelaktiga och verkar 

positivt för alla tre funktionerna Kanalen innehar.  

 

1.3  Syfte 
 

Syftet med arbetet är att kunna presentera gedigna förbättringsförslag som kan tillämpas 

på Kanalen i Sandviken. Dessa förslag skall analyseras utifrån den valda metoden, samt 

förslagen presenteras så att medvetenhet om hur förslagen påverkar de tre funktionerna 

Kanalen fyller ges: dagvattenrecipient, naturinslag och kulturarv. Samt att kartlägga 

nuläget på Kanalen beträffande föroreningskällorna från trafiken och avfall.  

 

1.4 Mål 
 

- Beskriva dagsläget kring föroreningskällorna som via dagvattnet hamnar i 

recipienten.  

- Framföra lämpliga förbättringsförslag som kan appliceras på Kanalen i 

Sandviken. 

- Analysera förbättringsförslagen genom SWOT-analyser 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Valet och avgränsningen kategorierna, trafiken och avfall, baseras på relevans och 

hanterbarhet. Utsläpp och föroreningar till luft, mark och vatten från Sandvikens stora 

industriverksamhet kommer ej tas med i beräkningen. Anledningen är att resurserna för 

detta arbete inte anses vara tillräckliga för att kunna inkludera den extra arbetsbördan. 

Näringsämnen och tungmetaller är ämnen som kommer väljas ut som 

fördjupningsområde till detta examensarbete. Skälet för detta är att siffror för dessa 

utvalda ämnen fanns tillgängliga i erhållna årsrapporter. 
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Figur 1 - Arbetets avgränsningsområde. Diamanten är Kanalens startpunkt och stjärnan dess slutpunkt. Området 

markerat i diamanten kallas för Dal-Britas damm. Stjärnan representerar även inloppet till Fisktjärnen och 
provpunkt där substansmätningarna gjorts. Kartan reproduceras med tillstånd från Sandvikens kommun.  

Den geografiska avgränsningen i detta examensarbete visas i Figur 1. Hela tätorten är 

större, men eftersom det är dagvattnet från norra Sandvikens tätort som leds till Kanalen 

avgränsas området där. De röda markeringarna markerar startpunkten(diamanten) och 

slutpunkten(stjärnan) enligt flödet av vattnet. Diamanten markerar området på Kanalen 

som heter Dal-Britas damm, och stjärnan markerar inloppet till Fisktjärnens 

dagvattenanläggning. Diamanten representerar också provpunkten där substanserna 

mätts. Vid kartläggning av föroreningar och vid applicerandet av förbättringsförslagen 

kommer de avgränsas till två kategorier, trafiken och avfall. Trafikens påverkansområde 

är hela Figur 1. Gällande avfall, se ordlista för tydlig förklaring. Avfallet är begränsat 

till det som kommer från gång och cykelbanorna direkt intill Kanalen, och därför är 

påverkansområdet.  

 

1.6 Målgrupp 
 

Arbetet kommer främst att vara riktat mot Sandvikens kommun och kommuninvånare. 

Även studenter med liknande studieinriktning och eventuellt andra intressenter av 

ämnet.  
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2. Metod & Genomförande 
 

 

2.1  Litteraturstudie 
 

Dokumentstudie: Årsrapporter har erfordrats vilket kunna bidra med numerisk data.   

 

Sekundärlitteratur: Via publicerade tidningsartiklar har fakta och kunskap erhållits på 

både den tillbakablickande delen, samt den pågående utvecklingen på Kanalen. 

Tidningar som publicerat material om Kanalen har varit lokala eller regionala. 

Rapporter med relevant information på både problem och lösningar med dagvatten i 

urbana miljöer har kompletterat på en bredare front.  

 

I databassökning har sciencedirect.com används då studenter via Högskolan i Gävle 

erbjuds tillgång till sökmonitor med bredd. Science direkt är en engelskspråkig 

sökmonitor vilket är varför sökorden är på engelska. Under arbetes gång har flera 

sökord använts i syfte att inhämta relevant och trovärdig information. Dessa sökord går 

att se under sammanfattning och abstrakt.  

 

2.1.2 Genomförande av litteraturstudie 
 

Data som inkluderats från årsrapporterna i detta examensarbete har valts för 

informationens nytta till examensarbetets syfte och avgränsningar. Utifrån 

informationen som erhölls från årsrapporterna gick det sedan att dra analysera och 

tillsammans med övrig information dra slutsatser från. Vid behov konverterandes all 

data till en och samma enhet mg/l.  

 

2.2 Studiebesök 
 

Förärvningen av en verklighetstrogen uppfattning om Kanalen och hur de tre aspekterna 

märktes av förekom. Vandring eller cykla kring Kanalen vid studiebesöken på 

tillgängliga gång- och cykelbanor skedde flertalet gånger under arbetets gång.  

 

2.2.1 Genomförande av studiebesök 
 

Att vara på plats vid Kanalen flertalet gånger under arbetes förberedande och pågående 

tid innebar bättre kännedom om förändringarna som sker med säsongerna. Vid dessa 

tillfällen kunde bilder tas och inventering över antal sopkärl och skicket på befintliga 

utföras. Besöken innebar också att författaren av detta examensarbete fick grundligare 

uppfattning om föroreningars närhet till Kanalen än vad som kan begripas från att 

studera en karta. Trafikljusen och rondellerna besöktes också vid andra tillfällen i 

samma syfte. 
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2.3 Intervjuer  
 

Intervjuer har skett med personer som har anknytning till Kanalen via sitt yrke eller 

intresse. Var person har bidragit med information från sitt kunskapsområde. Både 

förberedda frågor och spontana frågor förekom. 

 

2.3.1 Genomförande av intervjuer  
 

Vid genomförandet av intervjuerna har personerna kontaktas i förväg via mail eller 

telefon. Vid första kontakt har det även erbjudits en sammanfattning, muntligt eller 

skriftligt, på vad det föreslagna mötet skulle handla om. När mötet ägde rum spreds en 

mer komplett kunskap om det kommande examensarbetet, varpå frågorna ställdes.  

 

2.4 SWOT  
 

SWOT är ett strategiskt verktyg. En SWOT analys presenteras oftast i en matris vilket 

också använts i detta arbete. Vanligast användningsområde för SWOT är företag. 

Strength och Weaknesses appliceras då på företagets organisation internt och interna 

faktorer. Oppotunities and Threaths brukas generellt mest på externa faktorer. SWOT 

härstammar från 1960-talet då amerikanen Albert S Humphrey, officiell upphovsman 

till SWOT, skapade verktyget (Mindtools, 2016). Behovet av dugliga verktyg att 

använda vid förändring är en solid faktor varför SWOT existerar. Resultatet från en 

SWOT-analys är att breddad kompetens om interna och externa faktorer träffande en 

föreslagen förändring från nuläget (Almi, 2016).  

 

Tillämpningen av SWOT kan göras både på ett helt företag vid företagssammanhang, 

eller på enskilda produkter. I detta arbete går det att anse varje förbättringsförslag som 

en enskild produkt i ett företag, alternativt en projektplan. Alltså försiggår en 

medvetenhet om att varje förbättringsförslag inte representerar och tar hänsyn till den 

fullständiga bilden, i detta fall Kanalen. Efter utförd SWOT-analys kan det producerade 

materialet brukas i flera avseenden. Ett informativt underlag, eller ett underlag redo att 

diskuteras bland olika parter.   

 

SWOT utformas vanligtvis på följande sätt, i matrisformat. De svenska översättningarna 

är för att underlätta förståelsen. Första bokstaven i de engelska orden är fetmarkerade 

och bildar tillsammans från vänster till höger SWOT.  

 

Strengths/Styrkor Weaknesses/Svagheter 

  

Opportunities/Möjligheter Threats/Hot 
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2.4.1 Genomförande av SWOT 
 

SWOT applicerades som analytiskt verktyg. SWOT presenterandes för varje förslag och 

som i form av en matris. I matrisen punktades Strength, Weaknesess, Oppotunities och 

Threats upp. SWOT används för att hantera förändringar. I detta arbete är 

förändringarna förbättringsförslagen som potentiellt kan leda till faktisk förändring på 

Kanalen. Genom att tillämpa en SWOT-analys på varje förslag åstadkoms en ökad 

beredskap på potentiella framtida förändringar. De utförda SWOT-analyserna är utförda 

att leda till både informativt underlag, samt anpassat för olika berörda 

områdesavdelning inom Sandvikens kommun. Ett konsekvent sätt att analysera 

förbättringsförslagen med SWOT användes. Utifrån följande aspekter reflekterades det 

över konsekvenserna av varje förbättringsförslag. De fem aspekterna var ekonomiska, 

ekologiska, sociala, teknologiska och juridiska.   
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3. Nulägesbeskrivning  
 

I detta avsnitt av rapporten kommer nuläget i tätorten med fokus på området kring 

Kanalen beskrivas. Kanalens tre funktioner: dagvattenrecipient, naturinslag och 

kulturarv, presenteras i detta kapitel i detalj. Substansvärden, Kanalen i bilder och ett 

tidigare jordras är några detaljer som kommer att uppdagas i detta kapitel. I dagsläget 

beträffande avgränsningarna: trafiken och avfallshantering, kommer presenteras via 

kartbilder och text.   

 

3.1  Tillrinningsområde, nivåskillnader och 

markanvändning kring Kanalen 
 

Markanvändningen kring Kanalen är allt från bostadsområden till grönområde. Även 

Sandvikens stadskärna ligger i nära anslutning till Kanalen och mittpunkten kallas för 

Krysset på grund av dess utformning. Krysset är den av kommersiella delen i centrala 

stadskärnan. Emellan dessa olika markanvändningsområden finns transportsträckor för 

både fyrhjulsfordon och cyklister.   

 

 
 

 

 

 

 

Kanalen är belägen i tätortens norra del och det är även den norra delen av tätorten vars 

dagvatten avleds till Kanalen. Figur 2 visar Kanalens tillrinningsområde ifrån tätortens 

norra del. Pilarna är utplacerade med rätt riktning, men koncentrationen är inte baserad 

på framlagd data.  

 

Figur 2 - Kanalens tillrinningsområde från Sandvikens norra tätort. Pilarna 
påvisar i vilken riktning dagvattnet avleds till. Svarta diamanten markerar Dal-

Britas Damm och finns även tillgänglig i Figur 3, första bilden. Kartan 

reproduceras med tillstånd från Sandvikens kommun. 



 

8 

 

 
Figur 3 - Skillnader i marknivå längs med Kanalen 

Kanalen är trots att den är belägen i en urban miljö omgiven av gröna ytor av varierande 

omfattning. Dessa gröna ytor skiljs vanligtvis från Kanalen via gång och cykelbanor. 

Generellt så är höjdskillnaden mellan vattenyta och omgivande mark högst vid Dal-

Britas Damm, vilket kan ses i första bilden i Figur 3. Från väster till höger i Figur 3 

minskar nivåskillnaden och avståndet till vattnet från cykelbanorna ökar.  

 

3.2 Funktion 1 – Dagvattenrecipient 
 

Kanalen fyller som tidigare nämnt funktionen som dagvattenrecipient i tätorten. Figur 4 

visar vart dessa utsläpp ligger längs med Kanalen. Koncentrationen av utsläppspunkter 

från dagvattenledningarna ligger belägen på den sida av Kanalen där stadskärnans 

absoluta centrum ligger. Stadskärnan innefattar urbana kännetecknen som asfalterade 

ytor, tätbyggda lägenhetshus och ett shoppingstråk.  

 

 
 

 

 

 

Dagvattnet som via dagvattenledningarna hamnar i Kanalen släpps ut vid de platser som 

är markerade av röda pilar. Vattnet från ledningarna ansluter sedan till flödet från Dal-

Britas damm riktning norrut. Anledningen till att Figur 4 avgränsas tidigare än 

avgränsningsområdet, är att det inte finns fler befintliga utsläpp via 

Figur 4 - Punktutsläpp till Kanalen från dagvattenledningar. Varje pil 

visar vart det finns ett utlopp från dagvattenledningarna till Kanalen. 
Återigen representerar svarta diamanten Dal-Britas damm. Kartan 

reproduceras med tillstånd från Sandvikens kommun. 
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dagvattenledningarna. Vid dessa punktutsläpp borde dagvattnet innehålla samma 

föroreningar som dagvattnet som hamnar i kanalen via ytvattnet. Att ta hänsyn till är 

dock att dagvattenbrunnar ofta är placerade vid parkeringsplatser där oljeläckage från 

bilarna är vanligt förekommande. Behovet av parkeringar på marknivå, finns som 

indirekt effekt i dagvattenrecipientens närhet på grund av det centrala läget.  

 

3.2.1 Substansvärden 
 

Vid inloppet från Kanalen till Fisktjärnens dagvattenanläggning görs årliga mätningar 

som presenteras i årsrapporter. Mätningarna utförs av en sektion i kommunen i syfte att 

veta vad substansnivåerna före och efter dagvattenanläggningen är. Resultat med 

precisering till examensarbetets avgränsningar avfallshantering och trafiken presenteras 

i nedanstående Tabell 1.  

 
Tabell 1. Substansvärden 2012-2015. Detta mätningar togs vid Kanalens slutpunkt.  

 Årsrapport 2012 Årsrapport 2013 Årsrapport 2014 Årsrapport 

2015 

Bly Pb 

(mg/l) 

0,0014 0,0011 0,0005 0,0004 

Koppar Cu 

(mg/l) 

0,0041 0,0028 0,0041 0,0032 

Zink Zn 

(mg/l) 

0,0187 0,0080 0,0180 0,0180 

Kadmium 

Cd (mg/l) 

N/A N/A 0,00005 0,00002 

Krom Cr 

(mg/l) 

N/A N/A 0,00050 0,00044 

Fosfor P 

(mg/l) 

0,0408 0,0476 0,0448 0,0400 

Kväve N 

(mg/l) 

1,21 0,68 0,59 1,08 

 (Tekniska Kontoret, 2013-2015). (Sandviken Energi, 2012b). 

 

Siffrorna presenterade i Tabell 1 är medelvärden för data insamlad under åren vid 

samma mätpunkt. Tidsspektrumet för mätningarna har skett olika datum olika år. Det 

finns alltså ingen generell trend för när mätningar gjorts.  

 
Tabell 2. Trendbedömning av mätvärden baserad på Tabell 1.  

 Trendbedömning  – Ökande, Minskande, Fluktuerande  

Bly Pb  Minskande: Tabell 1 visar att det är en konstant 

nedåtgående trend för bly. Detta baserat på data från fyra 

årsrapporter.  

Koppar Cu  Fluktuerande: Kopparnivåerna har ingen generell trend 

och visar varken en konstant tilltagande eller avtagna 

nivåer. Även denna substans är baserad på data från fyra 

efterföljande årsrapporter. 
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Zink Zn  Fluktuerande: Nivåerna av Zink minskar från 2012 till 

2013. Sedan studsar siffrorna tillbaka till ett värde snarlikt 

till år 2012. Baserad på fyra årsrapporter från efterföljande 

år.  

Kadmium Cd Minskande: Kadmiumvärdena minskar från 2014 till 2015, 

vilka är de enda år det finns data för substansen.  

Krom Cr Minskande: Krom minskar från 2014 till 2015, och är en av 

två substanser i tabellen där endast två årsrapporter 

presenterat resultat för substansen.  

Fosfor P  Fluktuerande: Från 2012 ökade substansvärdet för Fosfor 

för att sedan minska. I årsrapporterna presenterade är data 

nästintill lika för 2012 och 2015.  

Kväve N  Fluktuerande: Kvävenivåerna avtar 2012 till 2014. 

Därefter är värdet för Kväve år 2015 nästan det dubbla av 

vad värdet för 2014 är.  

 

Trendbedömningen i Tabell 2 är baserad helt på substansvärdena i Tabell 1. Tabellen 

finns med för att beskriva trenderna i text.  

 

 

3.3 Funktion 2 – Naturinslag 
 

Kanalen fungerar även som naturinslag och relaterar till Sandvikens lokala ekosystem 

då det är den enda naturliga och större källan av vatten för djur att tillgå i tätorten.  

 

 
Figur 5 - Kanalen omgiven av grönska 

Bilderna i Figur 5 är tagna på höstkanten 2015. Bilderna är menade att påvisa hur 

naturinslaget Kanalen och vegetationen generellt ser ut.   

 

Det finns ett grönområde intill Kanalen som heter Stadsparken. Kanalen och 

Stadsparken separeras endast av en ca 2 meter bred gång- och cykelbana. Hela Kanalen 

inkluderas i ett lokalt populära vandringsstråk som heter Hälsans stig. Hälsans stig 

används flitigt av personer som är ute efter motion, både med och utan hundsällskap. 

Naturinslaget i den urbana miljön som Kanalen erbjuder stärks av grannskapet med 

grönområdet. I ett provprojekt sommaren 2015 testades det ifall en parkkiosk kunde 

etableras i parken sommartid (Wallenius, 2015, 24 Juni). Ett projekt som potentiellt kan 

ge upphov till mer avfall. Grönområdet fungerar som ett rekreationsområde inom 

tätorten som används av både privatpersoner och kommunen. Att inkludera, upprätthålla 

och kontinuerligt arbeta med att utveckla grön områden som Stadsparken inom urbana 
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miljöer är betydelsefullt (Kabisch, Queshi, Haase, 2015). Det är av värde för de som bor 

i det lokala samhället, samt ger sociala och miljömässiga fördelar.  

 

Geografiskt är Stadsparken en idealisk plats i tätorten för festivaler och cirkusar. Stora 

delar av marken är plan. Detta möjliggör för stora eventorganisationer att transportera 

sig inom grönområdet med fordon. Figur 6 visar exakt hur nära Kanalen dessa event kan 

ta plats. Sådana event bidrar till en aktiv stad, dock tillkommer vanligtvis negativa 

aspekter också. Icke upplockat avfall är en. Sedan påverkas naturinslaget negativt i viss 

mån av ökade bullernivåer och försämrad sikt inom och genom grönområdet. Den 

visuella bilden av Stadsparken som grönområde förändras temporärt.  

 

 
 

 

 

3.4 Funktion 3 – Kulturarv  
 

För Sandvikenborna är Kanalen är ett kulturarv. Den har funnits där medan tätorten 

vuxit till dagens storlek. På grund av att den är grundad för så länge sedan så krävs det 

skötsel för att arvet skall bestå.   

 

Figur 6 - Grönområdet i centrala tätorten heter Stadsparken och är markerat av den 

röda ringen. Det svartmarkerade påvisar Hälsans stig. Kartan reproduceras med 

tillstånd från Sandvikens kommun. 
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I samband med utbygget av affärerna som utgör Sandviken största område för 

livsmedelsbutiker, rasade en del av Kanalen samman år 2005. Raset skedde i området 

som är markerat i Figur 7a, och utbygget tog plats precis till höger om området i 

figuren. Figur 7b presenterar hur området i 7a ser ut i verkligheten. Anledningen till att 

det inkluderas i arbetet nu är på grund av att frågan senaste året varit väldigt aktuell. 

Omfattningen var ett markparti på ca 120 meter långt och 50 meter brett. Kostnaden för 

återställning beräknades 2015 landa på ca miljonen(Wallenius, 2015, 10 augusti). 

Kommunen, lokala politiker, företaget ansvarig för raset och sandvikenborna har genom 

åren diskuterat vilka åtgärder som bör gå av stapeln. Anledning till att kulturarvet och 

raset har starkt samband är för att det är samma människor som ser det som kulturarv 

som yrkar på återställning. I mars 2016 kom ett uttalande från kommunen om att en 

total återställning skulle bli för kostsam och innebära att Kanalen återigen blir utsatt för 

nya rasrisker(Wallenius, 2016, 16 mars). Sandvikens Vänner är en lokal förening som 

inkluderar människor som har intresse av Sandvikens historia, nutid och framtid. För 

dem är Kanalen ett kulturarv som kommunen borde förvalta till bästa förmåga. Kanalen 

är ett av föreningens stora huvudämnen och föreningen är därför aktivt involverade i 

Kanalens framtid.  

 

3.5 Föroreningskällor  
 

Inkluderat i denna nulägesbeskrivning presenteras nu dagsläget i tätorten beträffande 

arbetets avgränsningar. Avgränsningar trafiken och avfall kommer i detalj presenteras i 

detta avsnitt. 

 

3.5.1 Trafiken 
 

Trafiken är en stor källa av föroreningar till dagvattnet. Fordonstrafiken är källan som 

producerar trafikdagvatten. Bromsbelägg, smörjolja och kaross är föroreningar som 

trafiken är skyldig till, avgaser, förbränning, slitage av däck och erosion av asfalt än 

andra(Vatten, 2009). Trafikljusen är ett urbant inslag i stadsmiljöer som vid platserna 

avger högre koncentrationer föroreningar från trafiken genom dem mängder start och 

stopp som äger rum. Förutom trafikljus så är parkeringsplatser är bestämda platser som 

omfattar start och stopp åtagandet(Huber, Welker, & Helmreich, 2016). Rondeller och 

Figur 7 – Raset på Kanalen. Rödmarkerade området visar specifik 

plats.  Högra bilden visar på denna plats i bild. Kartan reproduceras 
med tillstånd från Sandvikens kommun. 
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påfarter är andra. Zink, bly och koppar är ämnen i det periodiska systemet och klassas 

som tungmetaller. Från trafikdagvatten är tungmetallerna följaktligen 

föroreningsämnen. 

 

 
Figur 8 - Trafiken i norra Sandvikens tätort. 8A – Broar över Kanalen. 8B – Trafikljus. 8C – Rondeller. Kartan 

reproduceras med tillstånd från Sandvikens kommun. 

I Figur 8 finns det tre bilder på tätorten. Syftet med bilderna är att påvisa vart rondeller, 

trafikljus och vägar som löper direkt ovanpå Kanalen finns.  

3.5.1.1 Figur 8A – Vägar som löper direkt ovanpå Kanalen 

 

Tätorten har byggts ovanpå och kring Kanalen. Dagens trafiksituation är att broar starka 

nog att transportera fordon har byggts ovanpå Kanalen.  

 

Punkt 1: Levererar trafik från tätortens utkanter, in mot centrala tätorten och centrum.  

Punkt 2: Bron i tätorten som trafikeras av mycket personbilar, samt bussar som har flera 

stopp längs med vägen som korsar punkt 2 är en del av. Strax norr om punkt 2 är 

grönområdets utkant.  

Punkt 3: Punkt tre har grönområdet på ena sidan och friluftsområdet på andra sidan. 

Strax innan fordonsöverfarten ligger en rondell som omsätter den övervägande andel 

fordonstrafik till området i Kommunen med flest livsmedelsaffärer inom samma 

område. Det är en rondell med tre av/påfarter.  

Punkt 4: Vid punkt 4 är det en motorväg som passerar rakt över Kanalen, vilket betyder 

högre relativ mängd fordon som passerar dagligen relativt till punkt 1, 2 & 3. Tyngre 

fordon än personbilar är vanliga vid motorvägar.  

3.5.1.2 Figur 8B - Trafikljus  

 

I norra delen av Sandvikens tätort och inom arbetets avgränsningsområde finns sex 

stycken trafikljus. Dessa trafikljus är i verkligheten olika stora vilket inte syns i Figur 

8B.   

 

Trafikljus 1: Dirigerar trafiken från stadskärnan. Ut mot närmaste utfart till motorvägen 

E16 och till Sandvikens största område av livsmedelsbutiker.  

Trafikljus 2: Dirigerar trafik in och ut från tätorten mot Ockelbo & Gävle.   

Trafikljus 3: Slussar genom trafik från Sandvikens tätorts olika bostadsområden in mot 

affärscentrum. 

Trafikljus 4: Tar emot trafik från Sandvikens sydvästra delar och bostadsområden.  
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Trafikljus 5: Inkörningsöppning för bussarna som skall till Sandvikens Resecentrum. 

Även trafik som skall ut från centrala delarna av tätorten mot Årsunda. 

Trafikljus 6: Dirigerar majoriteten av Sandvikens största industriområdes trafik, vilket 

inkluderar tung trafik. Utfart mot E16 och Gävle är också funktioner. Trafikljus 6 är 

definitivt nära Kanalens sydligast punk som heter Dal-Brittas damm.  

Vid flera av dessa trafikljuskorsningar finns det lutning på en eller flera anslutande 

vägar. Lutningen både höjer och minskar föroreningar. Medlutning i ett fordons 

färdriktning minskar utsläppen och tvärtom. 

 

3.5.1.3 Figur 8C - Rondeller  

 

Tre stycken rondeller finns i Kanalens närhet och i centrala delarna av tätorten.  

 

Rondell 1: Rondellen dirigerar trafik till närliggande områden i kommunens utfart som 

Järbo, samt trafik vidare mot Hofors från tätorten. Fysiskt är det den största av dem tre 

rondeller som visas i Figur 8C. Det är en rondell med fyra anslutningar, varav övriga två 

går genom tätorten.  

Rondell 2: Rondellen är placerad tätt intill punkt 3 i Figur 8C och är närmast Kanalen. 

Området kring punkt 2 i Figur 8C belastas med trafik till och från övervägande delen av 

Sandvikens livsmedelsaffärer. Den är fysiskt mindre relativt till rondell 1 och har tre 

anslutningar. 

Rondell 3: Är minst sett till fysiskt storlek och trafikbelastning beträffande dessa tre 

rondeller. Antalet anslutningar till denna rondell är tre. Två anslutningsvägar leder trafik 

in genom tätorten och den tredje går mot Sandvikens ena påfart till E16.  

3.5.1.4 Läckageämnen från trafiken 

 

Fordon i bruk avger läckage i fasta eller flytande former.. Detta läckage bidrar till 

trafikdagvatten som i Sandviken avleds till Kanalen som en del av dagvattnet. Detta 

kapitelavsnitt inkluderar följande information. I nedanstående Tabell 3 presenteras 

ämnen som släpps ut i naturen via fordonsläckage, samt ämnenas härkomst. Avsnittet 

inkluderar även miljökonsekvenser av utsläpp från ämnena som introduceras i Tabell 3.  

 
Tabell 3. Läckage från Fordonstrafiken 

Ämne Läckagebidrag Till Trafikdagvatten 

Bly(Pb)  Bromsbelägg  

 Balansvikter på däck 

Koppar(Cu)  Bromsbelägg 

Krom(Cr)  Kaross 
Nickel(Ni) 

Zink(Zn)  Bromsbelägg 

 Kaross 

 Däckslitaget 

Kadmium(Cd)  Fordonen och som en 
förorening i Zink 

Polycykliska 

aromatiska 

kolväten(PAH) 

 Trafikavgaser och däck 
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Fosfor(P)  Vägbeläggningar 
tillsammans med 

fordonsåkandet 

Kväve  Avgaser 

Olja  Fordonsläckage 

Suspenderat 

Material  
 Vägbana  

 Halkbekämpningssand  

(Miljöförvaltningen, 2008). 

 

I ovanstående Tabell 3 återfinns alla substanser från Tabell 1 som innehöll 

substansvärden från årsrapporterna. Därmed påvisas sambandet mellan substansvärdena 

och läckage från fordonstrafiken. Miljökonsekvenserna av ovanstående ämnen, 

exklusive PAH, suspenderat material och olja finns att se i avsnitt 4.  

 

3.5.2 Avfall  
 

Avfallshanteringen direkt intill Kanalen ser ut enligt följande. I dagsläget är 

möjligheterna begränsade. Inga möjligheter till sopsortering finns direkt i anslutning till 

Kanalen. 

 

 
Figur 9 - Avfallsmöjligheterna vid Kanalen. 9A – Hundlatrin = H. 9B – Stor soptunna = SS. 9C – Ytterligare stor 

soptunna = SS. 9D – Gallersopkärl = GS.  

Ingen av sopkärlen är designad så att sopkärlens innehåll är i direktkontakt med marken 

vilket antyds i bilderna i Figur 9A-D. Detta innebär att ytvatten och dagvatten som leds 

via mark inte kommer i kontakt med botten av behållarna. Vid undantag för trasiga 

sopkärl som inte fyller dess funktion. Rostskador och andra hål i kärlen ökar risken för 

läckage av avfallet och insläppande av nederbörd. Figur 9C påvisar rostskador och flera 

av sopkärl utformade som 9A hade yttre skador. Sopkärlen som inkluderats är mindre 

än tre meters avstånd från Kanalen. Det primära syftet med många av sopkärlen kring 

Kanalen är hundlatriner, 9A. Anledningen är att gång- och cykelbanorna intill Kanalen 

är populära stråk för hundpromenader, därav behovet för många hundlatriner. Sopkärlet 

i Figur 9D är relativt bristfällig då inget skydd finns för yttre påverkan som nederbörd. 

Inte heller skyddas närliggande mark och Kanalen från läckage från sopkärl som Figur 9 

D påvisar. Gallersopkärlet är egentligen menat som grill plats men fyller i dagsläget 

funktionen som ett alternativt sopkärl längs Kanalen. Längs gångvägarna intill Kanalen 

finns det sittbänkar placerade. Intill en del av sittplatserna finns det en eller flera 

möjligheter till att kassera skräp. Vid andra sittplatser saknas den möjligheten helt.   
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Figur 10 - Avfallshanteringen kring Kanalen. Kartan reproduceras med tillstånd från Sandvikens kommun. 

Figur 10 är en detaljerad skiss över möjligheterna till avfallshantering som privatperson 

kring Kanalen. Nyckel till figur 10: H=Hundlatrin SS= Stort Sopkärl LS=Litet sopkärl 

GS= Gallersopkärl.  
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4. Miljökonsekvenser 
 

I detta kapitel av arbetet kommer miljökonsekvenser från Tabell 1 och 2 presenteras.  

 

Bly(Pb) finns som förorening i naturen via luft, mark och vatten. Bly är giftigt för 

människor, djur och natur. Hos människor kan föroreningen orsaka nervskador, 

nedsättning av hörsel, samt blodbrist. Moderna medel som katalysatorer i bilarna och 

utfasningen av Bly i fordonsbränsle ha minskat koncentrationerna av blyföroreningar 

som släppt. Bly i mark är fortfarande vanligt förekommande och läcker i långsam takt 

till närmaste vattendrag (Naturvårdsverket, 2016a).  

 

Koppar(Cu) är ett naturligt förekommande ämne i naturen. Höga halter kan emellertid 

vara skadliga för vattenlevande organismer, som tar upp ämnet och för det vidare upp i 

näringskedjan genom biomagnifikation. Orsaker till höga halter är allt från erosion av 

ledningar från fordonstrafiken (Naturvårdsverket, 2014a). 

 

Zink(Zn) är en metall som figurerar i naturen på naturlig väg, och sprids från 

människorelaterade vanor som oljeförbränning, metallindustrin och fordonstrafiken. 

Människor påverkas av Zink från upptag genom vår mat och kan leda till ohälsa. Precis 

som ovanstående metaller är den skadlig i höga halter men alldagligt ämne. Beroende på 

biologiska och geologiska omständigheter är riskerna för upptag och spridning skiftande 

(Naturvårdsverket, 2014b).  

 

Kadmium(Kd) är en metall och ett grundämne som inte är nedbrytbart. Metallens 

tillämpningsområde är främst industrin som via sina processer släpper ut ämnet till 

luften. Fordonstrafiken är en annan källa som släpper ut metallen i luften. 

Luftföroreningen sjunker sedan till marken där det kan ha negativa miljöpåverkan på 

ekosystemet då Kadmium är giftig i bland annat akvatiska miljöer. Försurad mark som 

nyttjas inom jordbruket har potential att öka farliga nivåer av Kadmium i skörden. 

Kadmium förekommer dock i konstgödsel som medvetet appliceras på åkermark. Hos 

människor lagras ämnet i njurarna där det kan orsaka skada vid relativt höga mängder 

under längder tidsperioder (Naturvårdsverket, 2016b). 

 

Krom(Cr) är en metall vars egenskaper vid exponering av luft agerar som skydd för 

resten av metallen vid legeringar. Ämnet är miljöfarligt och kan bidra till 

reproduktionsstörningar. Krom släpps ut på naturlig väg från vulkaner, dock är 

förbränning av fossila bränslen och utsläpp från industrier spridningsvägar som 

mänskliga aktiviteter står ansvarig för (Naturvårdsverket, 2010). 

 

Alla ovanstående metaller är tungmetaller. Dessa metaller kan i överskridande 

koncentrationer utgöra ett hot mot miljön. Trafiken ansvarar till stor del varför 

tungmetaller finns i vattenmiljöer och påverkar koncentration hos växter och djur 

genom bioackumulation. Marken eller jordlagren kan också ackumulera metaller (Lind, 

Karro, 1995).   

 

Fosfor(P) förekommer i naturen via olika föreningar, vanligast knutet till syre vilket 

bildar Fosfat. Det är ett grundämne och klassificeras som näringsämne, och är 

livsavgörande för levande organismer varvid ämnets väsentliga betydelse för ekosystem 

förtydligas. Egenskapen av tillväxtbegränsande näringsämne gör att Fosforföreningar i 
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överskott leder till ökad igenväxtakt och syrereducering, kallat eutrofiering (Segea, 

2016).  

 

Kväve(N) är vanligaste grundämnet och finns i atmosfären, vattnet och marken. Det är 

också ett viktigt näringsämne för alla levande organismer. Kväve är precis som Fosfor 

ett ämne som bidrar till eutrofieringen. Fordonstrafiken och industrier släpper ut 

föroreningar till luften och innehåller kväveoxider som fångas upp av vegetation. Vid 

nederbörd återförs ämnet till marken. Läckage från avloppsvatten, och jordbruket där 

ämnet används gödningsmedel är andra orsaker där mänsklig aktivitet bidragit till ökade 

nivåer av Kväve (Segea, 2016).  

 

Näringsämnen som kväve och fosfor inslag som gynnar naturens tillväxt vilket är 

positivt. Det är vid överdrivna mängder i akvatiska miljöer som övergödning sker. 

Bekymmer som syrebrist, sämre ljusinfiltration och temperatur påverkar växtligheten i 

ekosystemen, näringskedjorna och tjänster akvatiska miljöer medför. När den relativa 

mängden av en tätort är bebyggd miljö, betyder det högre belastning av näringsämnen i 

anslutande recipienter (Wu, Malmström 2015). Påverkan av dessa näringsämnen till 

Kanalen och omgivande mark kan förutom försämrad vattenkvalitet leda till ökad 

igenväxt från vegetation, speciellt vid rasområdet.  
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5. Resultat & Diskussion 
 

I resultatdelen av arbetet kommer förbättringsförslagen att presenteras. Dessa förslag är 

uppdelat i trafiken & avfall. Förbättringsförslagen kommer först presenteras i 

förklarande text. Efteråt appliceras SWOT på de två indelningar trafiken och avfall. 

Slutligen görs en kort sammanfattning om konsekvenserna från SWOT analysen på 

Kanalens tre aspekter: Dagvattenrecipient, Naturinslag och Kulturarv.  

 

5.1 Förbättringsförslag trafiken  
 

5.1.1 Reducera effekterna från start och stopp proceduren från fordonen i 

Kanalens närhet med oljeavskiljare 
 

Syftet med att installera oljeavskiljare är förhindringen av olja i dagvattensystem och 

recipienter, vilket i detta fall är Kanalen. Att exkludera oljan förbättrar reningsverken då 

olja kan påverka avloppsslammets kvalitet, samt funktionen hos reningsverken (Örebro 

Kommun, 2006). Oljeavskiljare fungerar som sådant att oljan separeras genom att oljan 

flyter och tyngre partiklar som exempelvis slam sjunker. Principen med oljeavskiljare, 

oavsett typ, går ut på att olja har längre densitet och är olösligt i vatten. 

Dimensioneringen av oljeavskiljare baseras på befintliga belastningen. Olja som lösts i 

vatten, trots principen, samt näringsämnen och tungmetaller är vad finns i det utgående 

vattnet från oljeavskiljaren (Miljöförbundet Blekinge Väst, 2015). Tömning av både 

olja och slam måste ske för att funktionen ska upprätthållas.  

 

Att reducera dessa geografiskt identifierade platser där mycket start och stopp 

förekommer kan minska utsläppen från fordonstrafiken. Start och stopp menas beskriva 

momenten när personer gasar för förflyttning i startskedet, och stopp när fordon 

bromsas in. Figur 8A-C påvisar specifika platser i tätorten. Föroreningar från trafiken 

går att se i Tabell 3.  Trafikljus, rondeller och parkeringsplatser är platser i tätorten som 

alla existerar på grund anspråket på kontrollerade fordonsmiljöer. Oljeavskiljare är ett 

förbättringsförslag som i teori kan tillämpas på alla tre trafikbelastande platser 

(Naturvårdsverket, 2007). Dagvattnet som på grund av fordonstrafiken innehåller 

läckage från fordon kan med oljeavskiljare placerade under dagvattenbrunnar rena 

dagvattnet innan det hamnar i Kanalen. Detta förslag gäller den vattenburna oljan.  

 

Strengths/Styrkor Weaknesses/Svagheter 

 Trafikdagvattnet kan renas innan 
dagvattenledningar avleder det till 

dagvattenrecipienten Kanalen. 

Nedbrytningsprocessen av olja kan 

ta flera år och förmår i vissa fall att 

sedimentera(Vattenportalen, 2014). 

Genom att tillämpa oljeavskiljare 

försvinner en föroreningssubstans 

som tar år att försvinna på naturlig 

väg.  

 Rent fysiskt tar oljeavskiljare 
väldigt liten fysisk plats ovan jord. 

Alltså har förbättringsförslaget 

 Oljeavskiljare behöver tömning 
ett par gånger/år (Bygg- och 

miljökontoret, 2012). Detta 

innebär att oljeavskiljarna måste 

placeras där tömningen inte 

påverkar trafiken. Alternativt 

skapa besvär i trafiken.  

 I och med tömningen finns 
behovet av drift/skötsel som tar 

resurser i anspråk.  
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liten negativ påverkan på det 

estetiska värdet.  
 Oljeavskiljare skulle vara en stor 

investering, både på den tekniska 

fronten samt resurser.  

Opportunities/Möjligheter Threats/Hot 

 Förbättringslaget innebär att 

Sandviken kan få ”good will” för 

miljöfrämjande och hantering av 

diffusa föroreningskällor.  

 För att kunna genomföra arbete 
enligt gällande svensk lagstiftning, 

se Bilaga A för sammanfattning, 

kan det redan i planeringsstadiet 

vara bra att erhålla betryggande 

kunskap om befintlig lag. 

Kompetens som kan nyttjas även i 

andra framtida projekt som berör 

dagvatten. Även nämnda 

förbättringsförslag i detta 

examensarbete.  

 Kompetensen för installation och 

skötsel kanske inte finns inom 

kommunens befintliga resurser. 

Något som kan försena 

förbättringsförslaget om nya 

kontrakt eller upphandlingar 

måste fullbordas först.   

 Sveriges vinterklimat gör att 
trafik föroreningarna delvis bind 

i is och snö vintertid. Därefter 

följer mycket smältvatten, som 

likvärdigt kraftiga regn kan 

påverka funktionaliteten hos 

oljeavskiljaren(Uppsala Vatten, 

2015). 

 

5.1.2 Använd vegetation som bioindikator på substansinnehåll och 

koncentration av substanser i trafikdagvattnet 
 

En bioindikator är en levande organism som indikerar på statusen av ett ekosystem 

välbefinnande. Somliga organismer är mer känsliga till föroreningar och kan vid 

exponering påvisa fysiska yttre förändringar eller dess fysiologi (Science learning, 

2016). Vegetationen kan alltså bidra till en uppskattning av naturen välbefinnande. 

Bioindikatorer kan bestå av både växter och djur, i detta fall appliceras växter. 

 

Vegetation kan användas som bioindikatorer av dagvattnet, inklusive trafikdagvattnet. 

Vegetation kan absorbera både atmosfäriska föroreningar och via infiltration från 

dagvattnet. Som tidigare nämnts finns det en nivåskillnad längsmed Kanalen. Förslaget 

innefattar att detta utnyttjas till förslagets fördel eftersom ytan på många delar har fysisk 

plats för detta förbättringsförslag. Denna skillnad i höjdnivå eller distans utgör en 

möjlighet att plantera vegetation som kan fungera som bioindikator.  

 

Strengths/Styrkor Weaknesses/Svagheter 

 Investeringen 

förbättringsförslaget medför är 
oansenlig relativt till tekniska 

lösningar. Partiellt beroende på 

existerande kompetens och hur 

mycket ny som måste inhämtas. 

Enligt tidigare studier på 

dagvatten så är högteknologiska 

lösningar inte alltid främst 

lämpad för behovet (Barbosa, 

Fernandes, David, 2012). 

 Vegetation ökar ”det gröna” i den 

urbana miljö tätorten är.  

 Växter är inte lika snabba som 

elektroniska alternativ på att 
meddela förändringar. 

Kommunikationen mellan växter 

och människor, och elektronisk 

kommunikation och människor 

avviker från varandra. Något som 

också gör det svårt att göra en 

rättvis jämförelse.  

 Växter som bioindikator fungerar i 

princip inte när temperaturen är 

under noll. Som bioindikator är 

vegetation även sårbar när 
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 Vegetationen kan även motverka 
översvämning genom upptag av 

substanser via vattnet, samt 

delvis filtrera trafikdagvattnet 

innan det hamnar i Kanalen.   

förhållandena som exempelvis 

temperatur/solljus/vatten hamnar 

utanför de specifika föredragna 

parametrarna.  

 Beroende på hur stora marginaler 
gällande levnadsparametrar en 

växt har, klarar växter sällan av att 

ange specifika värden för 

substansinnehållet.  

Opportunities/Möjligheter Threats/Hot 

 Nivåskillnaderna och skillnad i 

direkt omgivande natur längs 

med Kanalen kan förevisa flera 

olika ideala platser för 

vegetation. Differensen kan 

betyda att mer än en skild växt 

kan vara lämplig att använda som 

bioindikator. 

 Den extra vegetationen gör även 
atmosfären en tjänst genom att 

absorbera luftföroreningar. 

Visserligen kan det också 

influera över funktionen som 

bioindikator på dagvattnet, med 

speciell hänsyn till 

trafikdagvattnet.   

 Allmänheten kan komma att 
uppskatta en miljöfrämjande 

förbättring som innebär mer 

vegetation.    

 Att införa nya plantor kan påverka 

den befintliga floran. Även om 

gröna områdena kring Kanalen är 

planerade och inte växer fritt kan 

trängsel och 

resursallokering(vatten/solljus) 

vara faktorer att ta hänsyn till.  

 Om ovanstående faktorer har stor 
påverkan kan funktionen av 

vegetation som bioindikator vara 

obrukbar beträffande bestämmelse 

av substansnivåer.  

 

5.1.3 Skapa genomsläppliga beläggningar, rasterytor på tätortens 

parkeringsplatser 
 

Genomsläppliga beläggningar är en förebyggande lösning gällande dagvattenhantering. 

Istället för att fördela resurser till att hantera problematiken med stora 

dagvattenmängder bidrar genomsläppliga beläggningar till lösning i tidigare skede. 

Minskad uppkomst av dagvatten, bromsning av avrinningsprocesser och gynnar vattnets 

naturliga kretslopp är några av lösningarna genomsläppliga ytor bidrar till. Urbana 
områden ändrar det naturliga kretsloppet genom bland annat hårdgjorda ytor som täpper 

till naturliga ytor (Ritzman, 2013). Ett problem som förslaget adresserar.  

 

Att introducera genomsläppliga beläggningar på ytor som parkeringsplatser är ett 

förslag som tar hänsyn till recipienten. Dränerande asfalt eller permeabla ytor är 

utförandeformer som tillåter dagvatten att infiltrera trots hårdgjort yttre. Rasterytor är ett 

slags utförande av genomsläppliga beläggningar och är vanligtvis av betong försedd 

med genomsläppliga hål i betongen. Hålen är fyllda med material, ofta gräs eller grus, 

som möjliggör infiltration till underliggande lager av mark (Uppsala Vatten, 2015).  
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Detta förslag kan tillämpas alla kommunalt ägda eller allmänna parkeringsplatser i 

tätorten. Men prioritering bör ske på tätortens norra del och parkeringsplatser i relativ 

närhet till Kanalen för störst verkan på rening från trafiken.   

 

Strengths/Styrkor Weaknesses/Svagheter 

 Filtrering och rening av 

trafikdagvattnet sker vid 

föroreningskällan, alltså 

parkeringsplatserna där bilar dröjer 

kvar långa tider. Ekonomiskt och 

socialt sett är det att föredra att ta 

hand om föroreningen vid källan.  

 Förslaget kan motverka 
besvärligheter i anslutning 

översvämning vid kraftig nederbörd 

då beläggningarna minskar effekten.  

 Förslaget skulle vara väldigt 

omfattande vilket kan leda till sämre 

motivation att genomföra. 

Planeringen skulle innefatta många 

parter och ta mycket resurser i 

anspråk vilket i många fall resulterar 

i långa processer.   

 Många kan anse att effekterna från 
investeringen inte väger upp 

kostnaden, speciellt med tanke på att 

Kanalen ändå renas vid Fisktjärnen.  

Opportunities/Möjligheter Threats/Hot 

 Lokalt omhändertagande av 
dagvattnet(LOD) kan appliceras vid 

detta förbättringsförslag. Se bilaga B 

för kort sammanfattning av LOD. 

Speciellt som parkeringsplatser, eller 

platser som huserar fordon längre 

stunder sker på både privat och 

allmän mark. Tjänsten att göra 

genomsläppliga beläggningar skulle 

kunna köpas in av privata 

fastighetsägare för en så täckande 

förändring som möjligt.   

 Från ett samhällsperspektiv kan 

förslaget omfattning innebära fler 

arbetstillfällen vilket är positivt för 

arbetsmarknaden.  

  Förslaget kan komma vara av det 
slag att det möts av motstånd. En 

sådan förändring kräver i de flesta 

fall att fordonen får en alternativ 

parkeringsplats under tiden de 

genomsläppliga beläggningarna görs.  

 En budget så stor att förslaget skall 

kunna genomföras på centrala 

tätorten, med speciell hänsyn till 

Kanalen, är komplicerat och 

svårartat att uppbringa. Synnerligen 

om utgiften främst skall finansieras 

med skattemedel.  

 

5.1.4 Växtbäddar mellan vägar och gröna ytor intill Kanalen.  
 

Begreppet växtbäddar kan syfta till olika växtbäddar med olika primära funktioner. I 

detta fall appliceras genomsläppliga växtbäddar som tillåter dagvattnet att perkolera, 

och innefattar vegetation som är planterad. Vegetation är uppskattat inslag i stadsmiljöer 
som en studie på Stockholms stad där växtbäddarna främst var lämpade för träd. 

Dagvatten avleds till inneslutna växtbäddar där rening kan ske. Vegetationen ger även 

ett bryt i städerna stora områden med hårdgjorda ytor, där dagvatten direkt avleds till 

brunnar eller recipient. Vegetation i inneslutna växtbäddar bör vara växter som tål höga 

vattenmängder (Stockholm stad, 2009).  

 

Växtbäddar är främst ett förslag som hanterar dagvatten, dock bör det styrkas att 

trafiken även avger föroreningar till luft och inte endast begränsas till trafikdagvatten. 

Skillnaden mellan växtbäddar och det tidigare nämnda förslaget om vegetation som 

bioindikator, är ett dessa växtbäddar kan placeras ut på många fler ytor i 

avgränsningsområdet. Samt kontrolleras bättre eftersom växtbäddar inte växer fritt, 
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alltså innebär det att växtbäddarna är konstruerade. Dagvattnet kan avledas till dessa 

växtbäddar som kan absorbera trafikföroreningar ifrån luft, rena trafikdagvatten via 

infiltrering, och fint grönt inslag. Förslagsvis kan dessa växtbäddar förläggas på idag 

”tomma” ytor utan funktion med närhet till trafiken.  

 

Strengths/Styrkor Weaknesses/Svagheter 

 Växtbäddar göra mycket nytta 

samtidigt som det kan integreras i 

tätorten utan att avlägsna ”det 

gröna”. Ett förslag som blir estetiskt 

tilldragande.   

 Växtbäddarnas mångsidighet innebär 
att de inte endast kan omhänderta 

trafikdagvatten på plats, men 

eventuellt även som dagvattendike.  

En avtappningsfunktion används vid 

tillämpningen av växtbäddar för att 

undvika uttorkning av växterna, samt 

för att vattnet inte ska bli stagnerat 

vid kraftigt regnfall(Uppsala Vatten, 

2015).  

 Genom att applicera detta förslag 
kan belastning på Sandvikens 

ledningsnät minska, något som 

minskar risken för bräddning. 

Samtidigt sker en rening.  

 Det finns skötselbehov för detta 

förslag. Ett behov som eventuellt kan 

ses som en extra arbetsbelastning, 

om inte de vars arbetsuppgift det är 

handhava kompenseras.  

 Att mäta och kontrollera, både 
förtjänst och reningsgrad, från 

förbättringsförslaget kan vara 

besvärligt. Utan kvantitet är 

bedömningen av den eventuella 

investeringen knivig. Något som kan 

leda till sämre motivation att 

fortsätta i investeringar med estetiskt 

värde, samt fortsatt investering i 

projektet.  

 

Opportunities/Möjligheter Threats/Hot 

 Växtbäddar är ett förbättringsförslag 

som inte fodrar för teknologisk 

utrustning som försörjs av el. Inte på 

plats och inte någon annanstans där 

funktionen av växtbäddarna 

övervakas. Alltså kan förbättringar 

ske på dagvattenrecipienten 

samtidigt som beroendet av eldrivna 

hjälpmedel minskas.   

  Det finns ingen bestämd 
begränsning av vilka växter som 

växtbäddar kan innehålla. 

Anpassning efter ekonomiska 

förutsättningar och ansvarigas 

beslutsunderlag bör räcka.  

 Behovet av att applicera 

förbättringsförslaget kan anses som 

icke nödvändig åtgärd. Genom att 

skapa växtbäddar minskas 

avledningen av dagvatten från norra 

Sandvikens tätort. Något som 

innebär att det vattnet inte renas.  

 Trots att förslaget innefattar att grönt 
läggs till så kräver förslaget 

utrymme. Utrymme som 

stadsplaneringsplanen kanske inte 

har rymd att åstadkomma. 

 

5.2 Positiva följder av genomföranden av förbättringsförslag på trafiken på 

Kanalens tre funktioner: Dagvattenrecipient, Naturinslag och Kulturarv 
 

Detta avsnitt innehåller kort sammanfattning av positiva följder från 

förbättringsförslagen under kategorin trafiken.  
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Dagvattenrecipient: 

 Mindre olja i recipienten som måste omhändertas senare vid Fisktjärnen om det 

inte redan sedimenterat.  

 Tillämpning av mer vegetation kan fungera främst som bioindikator, men även 
andra fördelar som filtrering och absorbering tillkommer.  

 Dagvatten kan genom växtbäddar renas på ställen närmare trafiken, tillika 
minska belastningen på dagvattenledningarna.   

Naturinslag: 

 Kanalens vatten kan förbättras till den grad att synlig positiv förändring sker på 

vattnet, djur eller växter.  

 Mångfald och variation gällande vegetation i tätorten är, relativt till frivuxen 
skog jämförelsevis monoton. Vilket gör att mer vegetation ger starkare känsla av 

att vara i naturen än i tätorten.  

 Förändringarna kan innebära både ökat estetiskt värde, samt bidra till rening av 
dagvatten.  

Kulturarv:  

 Kulturarvet kan förbli relativt orört längre eftersom mindre behov av att ingripa 

för att rädda Kanalen behövs när mindre föroreningar hamnar där.  

 Vegetation som bioindikator är ett förbättringsförslag om inte bör ha negativa 
påföljder, endera vid plantering eller fortsatt tillhåll intill Kanalen.    

 Omhändertagande av trafikdagvatten kan ske vid punktkällor i norra tätorten, 
vilket minskar föroreningsbördan på kulturarvet.  

 

5.3 Förbättringsförslag avfall  
 

5.3.1 Åtgärda brister på befintliga sopkärl 
 

Sopkärl på offentliga platser såväl som på privat mark behöver ha lock som håller tätt. 

För att undvika odörer från kärlen går det att under kontrollerade former spola dem 

rena. Minskad risk för obehagliga dofter, skadedjur och ohyra är resultatet av välskötta 

sopkärl (Stockholm Vatten, 2015).  

 

Figur 9 i nulägesbeskrivningen påvisas några varianter till sopkärl. Det konstaterades 

även att några av behållarna har funktionella brister som behöver ombesörjas. Den 

vanligaste bristen var hål i botten, som antingen berodde på rostskador eller skada på 

behållaren som förorsakads av okänd händelse. De fysiska förändringarna kan leda till 

läckage från avfallet. Utförandet bör ske på uppdrag av kommunen och på ett metodiskt 

sätt där identifierade brister alla åtgärdas samtidigt. Detta trots att olika delar av 

kommunen har ansvar för olika geografiska områden på Kanalen enligt anställd på 

kommunen K. Larsson (personlig kommunikation, 17 November 2015).  

 

Strengths/Styrkor Weaknesses/Svagheter 

 Minskade risker för läckage som 
kan få miljökonsekvenser för 

recipienten, samt växt och 

djurlivet. Djurlivet består i detta 

fall av fåglar, änder och fiskmåsar 

mestadels, samt en del akvatiska 

organismer.  

 En del skador på kärlen kan vara 
av det slag, rostskador eller 

bucklor, att det ekonomisk inte 

är fördelaktigt att ”lappa ihop”. 

Innebörden av detta är att åtgärd 

5.1.1 inte längre blir  aktuell.  
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 Genom att värna om de objekt som 
placeras längs Kanalen för att 

upprätthålla en skräpfri omgivning 

blir naturinslaget mer påtagligt.  

 Minskning av odörer från avfallet.  

 Denna åtgärd kräver relativt lite 
förändring och resurser för att 

utföra utan bör kunna ingå i 

drift/skötsel.    

 Det kan eventuellt behövas 
samordning, och eventuell 

koordination ibland kommunens 

olika avdelningar. Detta kan 

komma att ta mer resurser i 

anspråk än själva utförandet.  

Opportunities/Möjligheter Threats/Hot 

 När kännedom finns om befintliga 
skador kan rutiner arbetas fram för 

att undvika dessa skador i 

framtiden.  

 Nedbrytningen av sopor kräver 
syre i aerobiska 

nedbrytningsprocesser. Det 

sistnämnda betyder då att om 

mindre avfall hamnar i Kanalen 

genom att åtgärda brister kan det 

leda till en syrerikare akvatiska 

miljö.  

 Yttre skador på sopkärlen kan 
alltid återkomma, genom bland 

annat skadegörelse vilket leder 

till läckage.  Skador som är 

orsakade av annat än väder och 

vind är svåra att arbeta 

förebyggande mot.  

 

 

5.3.2 Fler sopkärl, speciellt i anknytning till sittplatser 
 

Den bebyggda miljön som Sandvikens tätort består av ska fylla både människors och 

samhällets behov. Avfallet som uppstår i samband med bebyggelse och fritidsaktiviteter 

i utomhusmiljöer behöver reduceras. Att avfallsminimera är det första steget i 

avfallstrappan och innefattar åtgärder som minskar mängden avfall. Steget är en av fem 

prioriteringar som ingår i Europiska Unionen(EU):s avfallshierarki (Piroozbakth, 2010). 

Åtgärder som leder till sänkta negativa miljökonsekvenser genom avfallstrappans första 

steg främjar hållbar utveckling, vilket är en del av Sandviken kommuns vision 

(Sandvikens kommun, 2009). 

 

Alternativt till att åtgärda brister på befintliga avfallshållare som tidigare nämnts, kan 

kommunen välja att upphandla nya tjänster som involverar fler behållare med flerfack. 

Flerfack innebär att sopsortering sker. Avfallskärlen skulle kunna bli enhetliga, att alla 

får lika utseende och standard, åtminstone behållarna riktade för allmänheten. 

Ytterligare avfallsbehållare kan motverka idén om att det är en godkänd handling att 

kasta skräp direkt på marken. Förslaget innefattar att det placeras ut sopkärl vid alla 

platser längs Kanalen där det finns sittplatser. Anledningen är att många använder 

bänkarna som rastplatser för fika eller andra aktiviteter som leder till att avfall uppstår 

 

Strengths/Styrkor Weaknesses/Svagheter 

 Fler sopkärl ökar bekvämligheten 
med att slänga sopor i avsiktligt 

utplacerade sopkärl på offentliga 

ytor. 

 En potentiell upphandling kan leda 
till nya flerfacksopkärl som har en 

 Flerfack kan göra det mer 
komplicerat för allmänheten om 

tillräcklig medvetenhet saknas. 

Detta betyder att kommunen eller 

eventuell någon annan måste 
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enhetlighet beträffande utformning 

och avfallsmöjligheter. 

Avfallsmöjligheterna med soporna 

är fler och värdet större enligt P. 

Hallberg (personlig 

kommunikation, 28 April, 2016). 

 Tekniska lösningen med flerfack 
finns redan på marknaden att 

tillgå, dock är detta också en fråga 

om offentlig upphandling.      

lägga resurser på marknadsföring 

av flerfack för störst effekt. 

 Enskilda som kastar sopor direkt 
på mark omvandlas inte till 

miljömedvetna personer över 

natten.  

 Beroende på kommunens 

nuvarande avtal kan det vara år 

kvar på det nuvarande innan en 

ny offentlig upphandling kan 

komma i fråga.  

Opportunities/Möjligheter Threats/Hot 

 Förslaget kan innebära att 
allmänheten får intrycket att 

kommunen värnar om 

vattenmiljöer i tätorten. I och med 

den återkommande rapporteringen 

i de lokala tidningarna om 

Kanalen så går det att anta att 

intresse finns.  

 Eventuellt att Kanalens lämplighet 
som destination för 

rekreationsaktiviteter öka om 

sopkärlen var fler och 

komfortabelt placerade.  

 Arbetsprocessen vid 
implementeringen av fler eller nya 

sopkärl betyder att Kanalen blir ett 

fokusområde för förbättring vilket 

delvis är syftet med arbetet.  

 

 Möjligt är att fler sopkärl medför 
nya problem. T.ex. att kärlen 

kring Kanalen får ta emot 

felsorterat avfall, avfall som 

korrekt ska sorteras och lämnas 

vid återvinningscentralen. Eller 

helt enkelt att det ger insikten om 

att mer sopor kan medföras till 

områdena kring Kanalen bara för 

att det finns fler sopkärl. 

 Fler sopkärl kring Kanalen kan ta 
för mycket av den visuella bilden 

av Kanalen som naturinslag i 

anspråk. Problemet kan även 

tillämpas ifall allokeringen av de 

nya är ofördelaktigt placerade på 

den begränsade yta kring 

Kanalen som finns.  

 Fler permanenta sopkärl kan leda 
till att verkliga volymen som 

sopkärlen kring Kanalen har 

kapacitet för missuppfattas. 

Missuppfattningen kan leda till 

att kortlivade arrangerade event 

inte tar tillräckligt med eget 

ansvar för sopor som uppkommer 

vid deras event.   

 

 

5.3.3 Förbättra belysning vid Kanalen 
 

Initial uppkomst av skräp kan resultera i en negativ spiral som leder till mer och mer 

avfall i offentliga miljöer, på grund av att inget görs för att förhindra skräpuppkomsten 

från början. Skräp föder skräp helt enkelt och studier har visat att människor uppfattar 

att det är okej att slänga avfall på marken när det redan ligger avfall där. I områden eller 

på platser där det blivit ”okej” att slänga avfall utanför sopkärlen minskar även 

tryggheten (Håll Sverige Rent, 2016). Informationen kopplar till förslaget då 

belysningen skall göra att skräpet syns från början. Går det att förebygga även det 
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initiala avfallet genom förslaget om bättre belysning är det ett stärkande argument för 

förslaget.  

 

Kring Kanalen finns det gång och cykelvägar. Förutom fordonstrafiken utgör även 

fotgängare och cyklister en slags trafik. Denna trafik avger inte samma föroreningar, 

dock uppkommer avfall i form av sopor vid transporter eller vilopauser. I Figur 8A, norr 

om punkt 3 begränsas gatubelysningen till belysning på den sida av Kanalen som har 

gång och cykelbana. Förslaget innebar att öka belysning kring sämre belysta områden 

mellan Kanalen och promenadstråken, därav är det inte endast gatubelysning. Syftet är 

att platserna ska vara mer inbjudande samt göra folk medvetna om att det som kastas på 

marken syns och bidrar till en otrevlig miljö. Ett exempelområde längs Kanalen som är 

relevant till förbättringsförslaget är från Dal-Brittas damm som är markerad i figur 1.   

 

Strengths/Styrkor Weaknesses/Svagheter 

 När belysning finns på fler belysta 

ytor kring Kanalen kommer 

nedskräpningen att minska. 

Troligen på grund av att avfallet är 

synligt, samt att personen som 

slänger på mark istället för i 

sopkärl blir mer synliga.    

 Bättre belysning kring Kanalen 
ger möjligheter att senare tider på 

dygnet, och speciellt under de 

mörkare årstiderna vistas/färdas på 

alla ytor runt Kanalen. Känslan av 

ökad trygghet bör medräknas i 

förslaget.  Trygghet som  

beträffande ens säkerhet, men 

också att risken för halkolyckor. 

 

 Belysning kan fallera av olika 

anledningar och då är 

investeringen i mer belysning 

icke brukbar. 

 Förbättringsförslaget inkluderar 
inte endast gatubelysning utan 

kan eventuellt även innefatta mer 

situationsanpassad belysning. 

Detta kräver planering och 

undersökning av vilka tekniska 

lösningar som är främsta valet.    

 Drivs belysningen inte av 
solceller är gatubelysningen 

fortfarande en källa av utsläpp 

 Nedskräpningen kanske inte 

påverkas av förbättrad belysning. 

Personer som slänger på marken 

vid mörka ytor skräms kanske 

inte av att andra kan se deras 

gärning.  

Opportunities/Möjligheter Threats/Hot 

 Enligt kommunanställd K. 
Larsson (personlig 

kommunikation, 17 November 

2015) kommer det inom ett par år 

utföras en omfattande förändring 

beträffande belysning i tätorten. 

Detta förslag att förbättra 

belysningen kring Kanalen skulle 

kunna ingå.  

 Ökad belysning kan innebära att 
fler använder cykel eller går längs 

Kanalen trots begränsat dagsljus. 

Valet att cykla eller gå exkluderar 

användningen av fordonsbränsle.  

 Planen att göra förändringar på 
belysningen i tätorten handlade 

idag främst om att använda LED-

belysning. Alltså inte att öka 

antalet gatulysen. Att inkludera 

nytt i planen kan vara en 

kostsam.  

 Kommunen uppfattar inte det 
som ett allmänt behov att ha 

bättre belysning kring Kanalen, 

och kan därför inte motivera en 

investering.  
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5.4 Positiva följder av genomföranden av förbättringsförslag på avfall på 

Kanalen tre funktioner: Dagvattenrecipient, Naturinslag och Kulturarv 
 

Detta avsnitt innehåller kort sammanfattning av positiva följder från 

förbättringsförslagen under kategorin avfall.  

 

Dagvattenrecipient 

 Möjlighet till en syrerikare akvatisk miljö. 

 Mindre sopor som ligger omkring och slutligen hamnar i Kanalen motiverat av 

fler sopkärl med bättre sorteringsmöjligheter.   

Naturinslag 

 Mindre skräp och odörer stärker naturinslaget.  

 Rekreation invid Kanalen kan öka om bekvämligheten att medföra packning och 
disponera sopor ökar.  

 Ytorna och Kanalen kan ses och avnjutas även efter det naturliga dagsljuset 
försvunnit.  

Kulturarv 

 Värnandet av Kanalens omgivning gör att kulturarvet kan förbli även i 

framtiden.  

 Ett mindre nedskräpat Kanalen som kulturarv med moderna lösningar för avfall.   
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6. Diskussion av felkällor 
 

6.1 Metod & genomförande 
 

Val av SWOT-analys i detta examensarbete var inte självklart. Resursmässigt 

beträffande tid är SWOT att föredra, dock förekommer bra mycket mer subjektivitet i 

detta metodval. Det bör dock understrykas att SWOT i slutänden beslutades vara 

lämpligast för arbetet. Anledningen är att i detta fall har den huvudsakliga person som 

producerat, och i viss mån avgränsat matrisernas innehåll varit författaren av arbetet. 

Samt att samspelet mellan resultatet som erhållits och SWOT-analyserna i efterhand har 

passat bra.  

 

Intervjuerna har bidragit med en stor del av det externt erhållna materialet. Ibland har 

informationen från intervjuerna framkallat behov av faktahämtning och andra gånger 

mer generell information över situationen på och kring Kanalen. Faktahämtning 

klassificerar jag i detta fall som information som kan inkluderas direkt i texten med 

referens. Generell information blir då information som jag behövt söka vidare på för att 

publicera i arbetets text, eller främst resulterat i bättre förståelse. Eftersom detta arbete 

ser till Kanalen ur tre aspekter har det delvis varit komplicerat att förstå hela bilden. 

Detta är anledning till att fler intervjuer än som refereras till direkt i texten har 

förekommit.  

 

6.2 Figurer och Tabeller  
 

Vid presentation av data i tabellform har det förekommit problematik att hitta data för 

alla årtal inkluderade i arbetet. I de flesta fallen har det funnits medeldata att tillgå från 

samma antal provtagningar under året. Vid undantag har en improviserad lösning 

applicerats där medeldata för befintliga siffror användes. Exempel där det förekommit 

svårigheter att finna data är kadmium och krom i Tabell 1 som endast förekommer med 

värden i två av fyra kolumner. På grund av denna olikhet blir bedömningen i Tabell 2 

mer obefogad för kadmium och krom än de andra substanserna. Huruvida differensen i 

kolumnerna i Tabell 1 egentligen är tillförlitlig nog i syfte att göra en grundad 

trendbedömning går att diskutera. Informationen i Tabell 1 och 2 härstammar från 

årsrapporter där medeldata över åren tagits i anspråk. Omfattningen av 

miljökonsekvenserna av utsläpp från substanser från fordonstrafiken i Tabell 3 är 

måttlig, och det finns med största sannolikhet många fler långsiktiga och indirekta 

konsekvenser som inte nämns.  

 

Beträffande provtagningspunkten, som finns markerad av en stjärna i Figur 1, varifrån 

data presenterade i Tabell 1 är hämtade har det gjorts ett antagande. Antagandet går ut 

på att de ämnen och koncentrationer som kan påvisas ifrån provtagning vid 

provtagningspunkten, finns i hela Kanalen. Därmed inkluderas inte avdunstning eller 

utspädningen i form av exempelvis nederbörd i bedömningarna och slutsatserna dragna 

från informationen. Faktorer som omständigheter som kanske borde inkluderas i en mer 

omfattande studie med inriktning på Kanalens biologi. 

 

Figurerna har inte haft en kontinuerlig skala vilket kan ha inneburit att målgruppen som 

läser arbetet kan få svårt att bilda sig en verklighetstrogen uppfattning. Bilderna är inte 
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tagna med en professionell kamera vilket leder till bilder som kanske inte är av optimal 

kvalitet. Närmare planering av tillfällena då bilderna tagit har också kunnat bidra till 

mer representativa bilder.  

 

6.3 Effekten av säsongsmässiga förändringar 
 

Något som inte inkluderats i arbetet tydligt, men som är en väldigt stor faktor är 

effekterna av säsongsmässiga förändringar. Förändringar som påverkar Kanalen och 

dess tre funktioner. Fysiska förändringar kan i författaren av arbetes åsikt inkludera 

följande: snö, is, vägsalt och grus, skillnad i vattennivå, samt tydligt märkbara 

skillnader i omfattningen av vegetation. Medvetenhet finns om att vattennivån och 

omfattning av vegetation inte endast kan bero på förändringar av temperatur.  

 

På vintern saltas och grusas både bilvägar, samt gång och cykelvägar kring Kanalen 

vilket troligtvis leder till ökade saltnivåer i vinterdagvattnet. Dock bör volymerna av 

dagvatten avta vintertid, eftersom vattnet generellt går från flytande till fast form vilket 

kan påverka Kanalen som dagvattenrecipient. Snö och isbelagda vägar har för vana att 

ha inflytande över framkomlighet, för gångtrafikanter och för fordon. Framkomligheten 

påverkar omsättningen av människor och bilar, vilket leder till förmodad mindre 

miljöbelastning.   

 

Beträffande avfall behövs viss framkomlighet för att hämta innehållet i sopkärlen. Dock 

tenderar kallt väder att i någon icke definierbar utsträckning minska cirkulation av 

människor runt Kanalen. Speciellt på sträckan efter punkt 3 i Figur 8A. Anledningen är 

att sträckan därefter inte är första området att plogas efter kraftiga snöfall, eller första 

området att grusas.  
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7. Slutsats 
 

En beskrivning av dagsläget kring föroreningskällorna har utförts och kopplar till 

arbetets första mål. Föroreningskällorna som via dagvattnet i Sandvikens norra tätort 

hamnar i Kanalen kommer från varierande källor. I nulägesbeskrivningen skildras de tre 

funktionerna Kanalen har och en fördjupning på områdena trafiken och avfall. Som 

dagvattenrecipient tar den emot föroreningar vid punktkällan dagvattenutloppen i 

Kanalen. Genom att Kanalen fungerar som ett naturinslag besöks den av många längs 

med, och i högre koncentration vid delen som direkt ansluter till rekreations och 

grönområde. Besökarna ger upphov till avfall som skall slängas i funktionsdugliga 

sopkärl. Så är inte alltid scenariot då avfall ibland hamnar utanför sopkärlen eller att 

sopkärlen inte håller tätt. Kulturarvet Kanalen har inneburit att påtryckningar skett på 

restaurering av ett tidigare ras i syfte att återfå ett ursprungligt utseende och flöde. 

Kanalen omges av vägar som transporterar fordon vars brukning avger 

föroreningsämnen till trafikdagvattnet som leds till Kanalen. Trafiksituationen i 

Sandvikens norra tätort har många överlappningar med Kanalen, vilket betyder att 

föroreningar från trafiken är kopplade till substanserna uppmätta vid stjärnan i figur 1.  

 

Framförings av förbättringsförslag har gjorts och kopplar till examensarbetes andra mål. 

Lämpliga förbättringsförslag arbetades fram genom behovsområdena identifierade i 

nulägesbeskrivningen. Resultatet som erhölls i detta arbete genom SWOT-analyser är 

tre förbättringsförslag beträffande kategorin avfall. Två av tre handlade i huvudsak om 

sopkärlen längs med Kanalen. Att befintliga antingen behövde förbättras eller bytas ut 

för att minska miljöbelastningen. Den tredje berörde belysningen kring Kanalen och att 

bättre belysning kan medverka till mindre nedskräpning. Det positiva med förslagen om 

avfall innefattande mest sociala och biologiska fördelar, samt att kulturarvets värde 

delvis avgörs beroende på skick. Kategorin trafiken innehöll fyra förslag och alla 

relaterade till trafikdagvatten. Angående trafiken framhölls minskning av substansnivåer 

och mindre efterarbete som fördelarna. 

 

Analys av förbättringsförslagen genom SWOT har genomförts och kopplar till 

examensarbetets tredje mål. Ekonomiska, ekologiska, sociala, teknologiska och 

juridiska aspekter användes vid SWOT-analyserna på förbättringsförslagen. I SWOT-

analyserna är det inte alla förbättringsförslag som omfattar alla fem aspekter. 

Anledningen är förbättringsförslagens olika omfattning och gestaltning. Från SWOT-

analyserna dras slutsatsen att förslagens omfattning har stor påverkan på 

genomförbarheten. Ekonomiska begränsningar och behovet av samordning i olika 

skalor mellan kommunens olika avdelningsområden är faktum. Realistiska 

omständigheter är vad ekonomin och samordningen är, som är avgörande för hur 

sannolikt det är att förslagen kan utföras vid Kanalen för att förbättra förhållandena. 

Annan aspekt som påverkade är den fysiska plats samt hur den påverkar Kanalens 

omgivning visuellt.  

 

Arbetet har kunnat frambringa kartläggning av föroreningskällor, förbättringsförslag  

och hänsynsområden beträffande Kanalen i Sandviken som förhoppningsvis kan leda 

till framtida förändring. Miljöfördelaktig förändring beträffande den fysiska miljön 

kring Kanalen och Kanalens akvatiska miljö. 
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8.  Framtida studier 
 

Examensarbetet har påvisat behovet av förbättringar genom nulägesbeskrivningen och 

sedan lagt fram förslag till förbättringar. Ju fler inblandade parter och intressenter varje 

förbättringsförslag omfattar, desto fler aspekter att ta hänsyn till. Alltså är det en 

komplicerad process att ta fram förbättringsförslag som skall kunna tillämpas i 

tätortsmiljöer. Därför skulle framtida studier på ämnet Kanalen inte endast förbättra ett 

liknande arbete, men även tillfredsställa behovet av mer kompetens. Framtida arbeten 

kan förmå komplettera delar som kanske inte inkluderats i detta arbete på grund av 

valda avgränsningar. Alternativ komplettera med ytterligare kunskap som kan tillämpas 

vid eventuella genomföranden av förbättringsförslagen.  

 

Vid möjligheten att uträtta ett examensarbete ånyo med samma syften, mål, metod och 

tidsram skulle det finnas plats för förbättringar beträffande både innehåll och utförande. 

Hanteringen av tidsresurser kan förbättras genom väl detaljerad planering. Planering 

som även innefattar direktiv om vilka åtgärder som skall verkställas vid händelsen att 

den ursprungliga planen inte kan följas. Anledningen är att utförandet av planerade 

aktiviteter från stora arbetsprocesser såsom examenarbeten, ofta framtvingar avvikelse 

av olika anledningar. Genom att vara förberedd kan dessa avvikelser ske utan att 

tidsresurser av betydelse behöver ödslas.  

 

Beträffande innehållet i examensarbetet hade det kunna grundats bättre genom att utföra 

egna vattenkvalitetstester. Även baserat SWOT analysen på resultat från en 

undersökning på förbättringslagen. Anledningen till avhållningen under detta 

examensarbete har varit ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. Mycket mer 

material skulle kunna komma från externa källor. Exempelvis fler intervjuer, bredare 

research och tillfrågat målgruppen om de var villiga att medverka i en undersökning.  

I rapporten har förbättringsförslagen presenterats separat. Möjligheten att kombinera två 

eller flera av del i ett och samma projekt tas inte upp. Ekonomiskt kan det innebära 

fördelar att flera av förbättringsförslagen sker i konstellation med varandra. 

Förutsättningarna för förevarande diskussionspunkt är att fler än ett av 

förbättringsförslagen är intressanta för kommunen att utföra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

9. Referenser 
 

Almi. (2016). SWOT Analysis. Hämtad 2016-05-12 från 

http://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/SWOT-analys/ 

 

Bygg- och miljökontoret. (2012). Riktlinjer för oljeavskiljare. Skellefteå: Skellefteå 

kommun. 

 

Barbosa, A. E., Fernandes, J. N., David, L. M. (2012) Key issues for sustainable urban 

stormwater management. Water Research, 46(20). 6787-6798. Doi: 

10.1016/j.watres.2012.05.029 

 

Chalmers. (2003). Vad alla bör veta om miljöbalken. Hämtad 2015-12-09 från 

http://www.entek.chalmers.se/~anly/miljo/miljobalken.pdf 

 

Eklind, A (2013, 3 September). Så ska fler shoppare lockas till Sandviken. Hämtad 

2015-12-28 från http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/sa-ska-fler-

shoppare-lockas-till-sandviken 

 

Havs och vattenmyndigheten. (2015). Miljökvalitetsnormer. Hämtad 2015-12-11 från 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--

lagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/miljokvalitetsnormer.html 

 

Huber, M., Welker, A., Helmreich., B. (2016) Critical review of heavy metal pollution 

of traffic area runoff: Occurence, Influencing factors, and Partitioning. Science of the 

Total Environment, 514. 895-919. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.09.033 

 

Håll Sverige Rent. (2016). Fakta om skräp – konsekvenserna. Hämtad 2016-06-13 från 

http://www.hsr.se/fakta/fakta-om-skrap 

 

Isaksson, S. (2015, 19 Maj) Nya bostäder i Sandvikens centrum. Arbetarbladet. Hämtad 

2015-12-28 från http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/nya-bostader-i-

sandvikens-centrum 

 

Kabisch, N. Queshi, S. Haase, D. (2015) Human-enviroment interactions in urban green 

spaces – A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. 

Environmental Impact Assessment Review, 50. 25-34. Doi: 10.1016/j.eiar.2014.08.007 

 

Kanalkyrkan. (2015). Informationsträff. Hämtad 2016-06-13 från 

http://www.kanalkyrkan.se/informationstraff/ 

 

Kanalkiosken. (2016). Hjärtligt välkommen till Kanalkiosken. Hämtad 2016-06-13 från 

http://www.kanalkiosken.com/ 

   

Lagfart. (2015). Jordabalken.  Hämtad 2015-12-11 från  http://lagfart.nu/jordabalken/ 

 

Lind, B. Karro, E. (1995) Stormwater infiltration and accumulation of heavy metals in 

roadside green areas in Göteborg, Sweden. Ecological Engineering, 5(4). 533-539. Doi: 

10.1016/0925-8574(95)00010-0 

 

http://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/SWOT-analys/
http://www.entek.chalmers.se/~anly/miljo/miljobalken.pdf
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/sa-ska-fler-shoppare-lockas-till-sandviken
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/sa-ska-fler-shoppare-lockas-till-sandviken
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/miljokvalitetsnormer.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/miljokvalitetsnormer.html
http://www.hsr.se/fakta/fakta-om-skrap
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/nya-bostader-i-sandvikens-centrum
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/nya-bostader-i-sandvikens-centrum
http://www.kanalkyrkan.se/informationstraff/
http://www.kanalkiosken.com/
http://lagfart.nu/jordabalken/


 

34 

 

Linköpings kommun. (2014). Dagvatten. Hämtad 2015-12-06 från 

http://www.linkoping.se/Global/Bygga%20och%20bo/Vatten%20och%20avlopp/Lokalt

_omhandertagande_av_dagvatten.pdf?epslanguage=sv 

 

Länsstyrelserna. (2014). Lagen om allmänna vattentjänster och kommunens ansvar. 

Hämtad 2015-12-09, från  

http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rap

porter/Avlopp/LAV%20och%20VA-planering/Informationsbroschyr.pdf 

 

Länsstyrelsen Skåne. (2009). Dagvatten. Hämtad 2015-12-06 från 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/PM

_dagvattenwebb.pdf 

 

Miljöförvaltningen. (2008). Reningsanläggningar för trafikdagvatten. Stockholm: 

Stockholm Stad.  

 

Miljömål. (2015). Sveriges miljömål. 2015-12-11 från 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/ 

 

Miljöförbundet Blekinge Väst. (2015). Hämtad 2016-06-10 från 

http://www.miljovast.se/1882 

 

Mindtools. (2016). SWOT Analysis. Hämtad 2016-05-12 från 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm 

 

Naturvårdsverket (2007). Oljeavskiljare. Stockholm: Naturvårdsverket.  

 

Naturvårdsverket (2010). Krom. Hämtad 2016-05-13 från 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Amnen/Tungmataller/Krom/ 

 

Naturvårdsverket. (2014). Fakta om Koppar. Hämtad 2016-05-13 från 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Koppar/ 

 

Naturvårdsverket. (2014). Fakta om Zink. Hämtad 2016-05-13 från 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Zink/ 

 

Naturvårdsverket. (2015) Miljökvalitetsnormer. Hämtad 2015-12-11 från 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/ 

 

Naturvårdsverket. (2016). Fakta om bly. Hämtad 2016-05-13 från 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Bly-Pb/ 

 

Naturvårdsverket. (2016). Fakta om Kadmium. Hämtad 2016-05-13 från 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Kadmium/ 

 

Plan- och bygglagstiftningens utveckling. (2014). Hämtad 2015-12-09, från 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-

bygglagsstiftningens-utveckling/ 

 

http://www.linkoping.se/Global/Bygga%20och%20bo/Vatten%20och%20avlopp/Lokalt_omhandertagande_av_dagvatten.pdf?epslanguage=sv
http://www.linkoping.se/Global/Bygga%20och%20bo/Vatten%20och%20avlopp/Lokalt_omhandertagande_av_dagvatten.pdf?epslanguage=sv
http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Avlopp/LAV%20och%20VA-planering/Informationsbroschyr.pdf
http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Avlopp/LAV%20och%20VA-planering/Informationsbroschyr.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/PM_dagvattenwebb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/PM_dagvattenwebb.pdf
http://www.miljomal.se/Miljomalen/
http://www.miljovast.se/1882
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Amnen/Tungmataller/Krom/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Koppar/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Zink/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Bly-Pb/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Kadmium/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Kadmium/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-bygglagsstiftningens-utveckling/


 

35 

 

Piroozbakht, D. (2010). Avfallsminimering i Sverige. (Kandidatuppsats). Stockholm: 

Institutionen för Kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:752439/FULLTEXT01.pdf 

 

Ritzman, A. (2013). Genomsläpplig beläggning. (Kandidatuppsats). Uppsala: 

Institutionen för landskapsarkitektur, planering, och förvaltning, Sveriges 

Lantbrukaruniversitet. Tillgänglig: http://www.starka.se/wp-

content/uploads/2013/04/Genomsl%C3%A4pplig_bel%C3%A4ggning_Annika_Ritzma

n.pdf 

 

Sandviken Energi. (2012). Vårt dagvatten renas i Fisktjärnen. Hämtad 2016-04-13 från 

http://www.sandvikenenergi.se/vatten/dagvatten.4.1f5212510751e1938e8000709.html 

     

Sandviken Energi. (2012). Fisktjärnens dagvattenanläggning. Sandviken: Sandvikens 

Kommun. 

 

Sandvikens kommun. (2009). Vision 2025. Hämtad 2016-06-13 från 

http://sandviken.se/download/18.5b1012aa12d0f24a234800021035/1465460557796/Vis

ion_2025.pdf 

 

Sandvikens Kommun. (2015). Basfakta. Hämtad 2016-04-13 från 

http://sandviken.se/naringslivarbete/naringslivetisandviken/basfakta.4.30070b4d11e409

838b4800016730.html 

 

Science learning. (2016). Bioindicators. Hämtad 2016-06-10 från 

http://sciencelearn.org.nz/Contexts/Enviro-imprints/Science-Ideas-and-

Concepts/Bioindicators 

 

Stockholms stad. (2009). Växtbäddar i Stockholm stad. Stockholm: Trafikverket. 

 

Stockholm Vatten. (2015). Doft, skadedjur och ohyra. Hämtad 2016-06-13 från 

http://www.stockholmvatten.se/tips-och-riktlinjer/forebygg-problem-vid-

sophamtningen/att-tanka-pa-sommartid/ 

  

Tekniska Kontoret. (2013). Fisktjärnens dagvattenanläggning. Sandviken: Sandvikens 

Kommun.  

 

Tekniska Kontoret. (2014). Fisktjärnens dagvattenanläggning. Sandviken: Sandvikens 

Kommun.  

 

Tekniska Kontoret. (2015). Fisktjärnens dagvattenanläggning. Sandviken: Sandvikens 

Kommun. 

 

Trafikverket. (2015). Väglagen. Hämtad 2015-12-11 från 

http://www.trafikverket.se/contentassets/0f11dba8697c48fbb757e5dd9352bab0/stodjan

de/vaglagen_a5_2007.pdf 

 

Tunander, I. (1968) Från Gästrikland. Gävle: Westlunds & Söner Boktryckeri AB.  

 

Uppsala Vatten. (2015). Dagvattenhantering. Uppsala: Uppsala Kommun 

 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:752439/FULLTEXT01.pdf
http://www.starka.se/wp-content/uploads/2013/04/Genomsl%C3%A4pplig_bel%C3%A4ggning_Annika_Ritzman.pdf
http://www.starka.se/wp-content/uploads/2013/04/Genomsl%C3%A4pplig_bel%C3%A4ggning_Annika_Ritzman.pdf
http://www.starka.se/wp-content/uploads/2013/04/Genomsl%C3%A4pplig_bel%C3%A4ggning_Annika_Ritzman.pdf
http://www.sandvikenenergi.se/vatten/dagvatten.4.1f5212510751e1938e8000709.html
http://sandviken.se/download/18.5b1012aa12d0f24a234800021035/1465460557796/Vision_2025.pdf
http://sandviken.se/download/18.5b1012aa12d0f24a234800021035/1465460557796/Vision_2025.pdf
http://sandviken.se/naringslivarbete/naringslivetisandviken/basfakta.4.30070b4d11e409838b4800016730.html
http://sandviken.se/naringslivarbete/naringslivetisandviken/basfakta.4.30070b4d11e409838b4800016730.html
http://sciencelearn.org.nz/Contexts/Enviro-imprints/Science-Ideas-and-Concepts/Bioindicators
http://sciencelearn.org.nz/Contexts/Enviro-imprints/Science-Ideas-and-Concepts/Bioindicators
http://www.stockholmvatten.se/tips-och-riktlinjer/forebygg-problem-vid-sophamtningen/att-tanka-pa-sommartid/
http://www.stockholmvatten.se/tips-och-riktlinjer/forebygg-problem-vid-sophamtningen/att-tanka-pa-sommartid/
http://www.trafikverket.se/contentassets/0f11dba8697c48fbb757e5dd9352bab0/stodjande/vaglagen_a5_2007.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/0f11dba8697c48fbb757e5dd9352bab0/stodjande/vaglagen_a5_2007.pdf


 

36 

 

Vatten. (2009). Fastläggning av tungmetaller i översilningsytor för trafikdagvatten i 

Malmö. Hämtad 2016-04-13 från 

http://www.tidskriftenvatten.se/mag/tidskriftenvatten.se/dircode/docs/48_article_3847.p

df 

 

Vattenportalen. (2014). Oljeförorening i hav och sjöar. Hämtad 2016-05-13 från 

http://www.vattenportalen.se/fov_problem_olja.htm 

 

Wallenius, R. (2015, 24 Juni). Ensamkommande ungdomar har en kiosk. Gefle 

Dagblad. Hämtad 2016-04-14 från 

http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/ensamkommande-ungdomar-har-en-kiosk 

 

Wallenius, R. (2015, 10 Augusti). Kanalen återställs – för drygt en miljon kronor. Gelfe 

Dagblad. Hämtad 2016-04-14 från http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/kanalen-

aterstalls-for-drygt-en-miljon-kronor 

 

Wallenius, R. (2016, 16 Mars). Återställningen av kanalen i Sandviken ställs in – ”stora 

risker för nya ras”. Gelfe Dagblad. Hämtad 2016-04-14 från 

http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/aterstallningen-av-kanalen-i-sandviken-stalls-

in-stora-risker-for-nya-ras 

 

Wu, J. Malmström M. E. (2015) Nutrient loadings from urban catchments under climate 

change scenarios: Case studies in Stockholm, Sweden.  Science of The Total 

Environment, 518-519. 393-406. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.02.041 

 

Örebro Kommun. (2006). Oljeavskiljare. Hämtad 2016-06-10 från 

https://www.orebro.se/download/18.122c442311cd2c59fd180005058/1392724264083/

Oljeavskiljare+-+regler+och+krav+f%C3%B6r+installation+och+sk%C3%B6tsel.pdf 

 

9.1 Referenser till egna projektrapporter 
 

Lööv, A. (2016). Dagvattenhantering i Sverige & Sandviken. (Studentuppsats). 

Tillgänglig på begäran från amanda.loov@hotmail.com   

 

Lööv, A (2016). Vilka substanser och vilka föroreningsrisker finns i Sandvikens 

dagvattenrecipient. (Studentuppsats). Tillgänglig på begäran från 

amanda.loov@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tidskriftenvatten.se/mag/tidskriftenvatten.se/dircode/docs/48_article_3847.pdf
http://www.tidskriftenvatten.se/mag/tidskriftenvatten.se/dircode/docs/48_article_3847.pdf
http://www.vattenportalen.se/fov_problem_olja.htm
http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/ensamkommande-ungdomar-har-en-kiosk
http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/kanalen-aterstalls-for-drygt-en-miljon-kronor
http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/kanalen-aterstalls-for-drygt-en-miljon-kronor
http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/aterstallningen-av-kanalen-i-sandviken-stalls-in-stora-risker-for-nya-ras
http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/aterstallningen-av-kanalen-i-sandviken-stalls-in-stora-risker-for-nya-ras
https://www.orebro.se/download/18.122c442311cd2c59fd180005058/1392724264083/Oljeavskiljare+-+regler+och+krav+f%C3%B6r+installation+och+sk%C3%B6tsel.pdf
https://www.orebro.se/download/18.122c442311cd2c59fd180005058/1392724264083/Oljeavskiljare+-+regler+och+krav+f%C3%B6r+installation+och+sk%C3%B6tsel.pdf
mailto:amanda.loov@hotmail.com
mailto:amanda.loov@hotmail.com


 

37 

 

Bilagor  
 

Bilaga A – Lagar, regler och styrdokument kring 

dagvattenhantering 
 

Lagar, regler och begrepp styr hur arbetet kring dagvattenhanteringen i Sverige. I denna 

bilaga inkluderas begreppen och kort bakgrund.  

 

 
Figur 11 – Lagar, regler & begrepp kring dagvatten i Sverige.  

 

Plan & bygglagen 

Den första Plan och Bygglagen(PBL) kom i bruk 1987, och ersatte då tre tidigare lagar. 

Byggnadslagen, byggnadsstadgan, samt lagen om påföljder och ingripanden mot 

olovliga byggen. 2011 kom den nya Plan och Bygglag, och den ersatte både den tidigare 

versionen samt Lagen om Tekniska Egenskapskrav på Byggnadsverk. Omfattningen av 

lagen berör intressen på mark och vattenanvändning, men även samordningen av 

intressenter samt konflikthantering. Den nya lagen tar hänsyn till klimat och 

miljöaspekter vid byggen, samt vart i det tekniska utvecklingsskede som samhället är på 

(Plan- och bygglagstiftningens utveckling, 2014). 

 

Vid behov eller intresse för nya bostäder, rekreationsområden eller övriga fastigheter i 

Sandviken är PBL en lag som måste tas hänsyn till för att inte ett lagbrott skall ske. 

Lagen tar hänsyn till både miljö och samhällsutveckling vilket bidrar till en översikt 

med bättre omfattning än vad företrädande lag hade. Sandvikens kommun är fortfarande 

en växande kommun och nya bostäder planeras i dem centrala delarna närbeläget 

kanalen (Isaksson, 2015). PBL appliceras då förtryggandet av god 

dagvattenhanteringen.  

 

 

Lagen om allmänna vattentjänster  

Lagen om allmänna vattentjänster(LAV) är till för kommunerna skall ta sitt ansvar på 

Vatten och Avlopp(VA). Det betyder att om det behövs ett kommunalt VA-nät för att 

trygga människors hälsa och miljö inom dess verksamhetsområde så står kommunen 

som ansvariga för att fixa det. Deras ansvar begränsas dock till sitt eget 

verksamhetsområde om inte det finns miljö eller hälsoskäl som kräver en sammanförd 

lösning. I § 2 relaterar lagen specifikt till dagvatten som övergått till avlopps vatten på 

grund av hur dagvattnet har används eller beroende på vilken typ av område vattnet 

passerat. Områden som samlad bebyggelse eller begravningsplats (Länsstyrelserna, 

2014).  
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LAV berör kommunen och inte privatpersoner i första hand. Vid tillväxt av bostäder i 

Sandvikens tätort krävs det att LAV kopplas in för att kommunen skall ta sitt 

fullständiga ansvar i tryggandet av ett kommunalt VA-nät som förhindrar läckage av 

spill och avloppsvatten. Även att dagvattnet leds till ytor i staden där det finns medvetet 

placerade dagvattenbrunnar som avleder vattnet från markytan. Mer befolkning i 

stadskärnan betyder mer asfalterade ytor vilket innebär mer avrinning på markytan, 

alltså dagvatten. Högre koncentration av bostäder med kommunalt VA innebär också en 

större belastning på kommunens VA-nät.  

 

 

Miljöbalken 

Miljöbalken(MB) som den ser ut idag sattes i bruk 1999 och ersatte då sexton befintliga 

lagar. MB är heltäckande vilket innebär att den agerar för att motverka att allt från 

mänskliga aktiviteter till naturliga resurser används på ett ohållbart sätt. Den gäller vid 

alla tillfällen då aktiviteter sker som motverkar balkens mål och allmänna hänsyns 

regler. MB appliceras både på den enskilda individen och verksamhetsutövare 

(Chalmers, 2003).  

 

MB appliceras då någon aktivitet/verksamhet går emot begreppet hållbarhet. Hållbarhet 

inkluderar långsiktigt tänkande med hänsyn till hela bilden. Den ekonomiska, 

ekologiska och den sociala biten. Hantering av dagvatten generellt handlar om att 

behålla den planerade ekologin, minska risken för oförberedda ekonomiska utgifter och 

att behålla sociala ytor trevliga. Sandvikens kommun är inget undantag.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna tas i bruk när det gäller hälsa & miljöpåverkan från diffusa 

utsläpp. Dessa diffusa utsläpp kan komma från trafik eller jordbruk. Dagvattnet drar 

med sig dessa utsläpp till vattenrecipienten. 1999 infördes miljökvalitetsnormen i 

Miljöbalken. De sätter gränsvärden för de nivåer som människor och natur kan utsättas 

för utan att ta allvarlig skada. Det finns miljökvalitetsnormen för luft, buller och 

vattenkvalitet (Naturvårdsverket, 2015). I kapitel 5 § 2 i MB listas vad 

miljökvalitetsnormer ska ange(Havs och vattenmyndigheten, 2015).  

 

Dagvattnets innehåll och sanitet beror på vad som följer med dagvattnet till recipienten. 

Från vilken källa smutsen och miljögifterna som slutligen hamnar i recipienten, i detta 

fall Sandvikens kanal, härstammar från är ibland svårt att uttyda. Sådana utsläpp kallas 

diffusa vilket MKN täcker. Det är trafik i närhet till kanalen i Sandviken, dock är det 

svårt att peka ut definitiva platser för denna förorening.  

 

 

Jordabalken 

Jordabalken(JB) inkluderar regler som tydliggör hur privata mark och vattenägare får 

förfara med sin tomt. T.ex. mänsklig aktivitet/bebyggelse inte får orsaka negativa 

effekter för omgivning. Begreppet omgivning inkluderar det grannar, verksamheter, och 

miljö. Kan komma i bruk när en markägare skulle få för sig att ändra sitt markområde, 

vars effekt påverkar grannen och kan exempelvis innebära ändringar i dagvattenflödet 

(Lagfart, 2015). 

 

Residenter i Sandvikens tätort är berörda av vad som inkluderas i JB, även om många 

av tätortsfastigheterna tillhör det kommunala fastighetsbolaget. Tätorten är ju också en 

del av stadsplaneringen som genomgår en del förändringar. Ända sen 2013 har 
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förändringar pågått i centrum och idag är det fortfarande fler projekt på gång (Eklind, 

2013). Hur tomtägare får utforma sin tomtmark med hänsyn till dagvattenhantering 

relaterar till JB och kan komma att påverkas. Vid fastigheter som finns i centrala 

Sandviken är i relativ närhet till varandra, vilket gör att tomtägare inte får utöva något 

som har negativ effekt på sina grannar. I frågan hur JB tar hänsyn till miljön så är 

kanalen centralt belägen med många verksamheter i dess närhet. Förändringar i 

dagvattenflödet kan komma att ske då användningen av markytan förändras vid 

rekonstruktioner.  

 

Väglagen 

Väglagen är från 1971 och innehåller bestämmelser som kontrollerar och hanterar 

allmänna vägars byggande, drift och underhållning. Behandlar frågor rörande 

trafikdagvatten & vilka föroreningsrisker kopplade till aktiviteten (Trafikverket, 2015). 

 

Vart fordon får passera i Sandviken baseras på väglagens restriktioner. . Trafikdagvatten 

är vanligt förekommande föroreningskälla när fordonstrafik kombineras med asfalterade 

ytor.   

 

Miljömålsystemet 

Miljömålssystemet består av tre komponenter. Generationsmålet, de 16 Miljömålen och 

24 etappmål. Generationsmålet är en guide i miljöarbetet på samhällets alla nivåer, 

vilket inkluderar att Sveriges miljöproblem inte får lösas på bekostnad av andra länders 

miljö. Miljömålen, varav fem är mer relevanta till dagvatten, skildrar det tillstånd som 

är målet Sverige skall arbeta mot. Etappmålen är etapperna för att nå både 

generationsmålet samt en del av miljömålen (Miljömål, 2015).  

 

Miljömålssystemet inkluderar mål med hänsyn till både omvärlden och Sverige. 

Sandvikens kommun vill även ha en trevlig stad för framtida generationer enligt K. 

Larsson (personlig kommunikation 17 December 2015), vilket är varför kommunen 

satsar på utveckling med hållbarhet i åtanke.   

(Lööv, 2016a). 
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Bilaga B – Lokalt omhändertagande av 

dagvatten(LOD) 

 
I Sandviken såväl som i andra kommuner runt om i Sverige, belastas miljön och 

ekonomiska kostnaderna belastar samhället för återställande av orenat dagvatten som 

hamnar i vattenrecipienter. Därför förespråkas LOD numer inom kommunen. För att 

lokalt förhindra problem relaterade till dagvatten så förespråkas LOD inom kommunen. 

Enkelt förkortat som privat omhändertagande av dagvatten, den aktiva del som påverkar 

allmänheten. Infiltration är det vanligast (Länsstyrelsen Skåne, 2009).  

 

LOD kan vara passande när det kommer till lokala åtgärder för dagvattenhantering. 

LOD förespråkar för allmänheten varför det är fördelaktigt för hela samhället att 

individen tar sitt ansvar. En del är inte medvetna om att LOD anläggningar finns på 

privat mark. Andra ser stuprören men tänker inte på varför det är asfalt på ena stället 

och vegetation på ett annat. Den praktiska innebörden som LOD leder till är hushållning 

av vattenresurser, miljötänk & ekonomiska fördelar. 

 

 Vid bevattning används dagvatten istället för dricksvatten 

 Medverkan till bra grundvattenbalans 

 Kontroll av vattenflöden 

 Risk för bräddning minskar 

 Delvis rening av vattnet vid källan 

 Lägre vattenförbrukningar 

 Minskat förnyelsebehov av ledningssystem 

(Linköpings kommun, 2014).  

 

(Lööv, 2016b). 
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Bilaga C – Intervjufrågor  
 

Intervjuernas omfattning och frågor anpassades delvis beroende på vilken position 

personen som intervjuades hade. Nedanstående frågor ställdes dock under alla relativt 

omfattande intervjuer.  

 

 Vilka funktioner fyller kanalen? 

 Finns medvetenhet om vilka föroreningssubstanser som finns i kanalen? 

 Är det några punktkällor av föroreningar som kommunen har reflekterat över? 

  Finns kunskap om diffusa källor av förorening som hamnar i tätortens dagvatten 

recipient?  

 Finns det behov och utrymme för att utveckla förbättringar på/kring 
dagvattenrecipienten. 

 


