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Förord 

Det här examensarbetet har utförts under våren 2013 och är avslutningen på min tvååriga 

utbildning Samhällsbyggnadsprogrammet på Luleå tekniska Universitet. 

Jag vill först och främst tacka Mathias Larsson för att han hjälpt mig att hitta ett lämpligt 

examensarbete. Sedan stort tack till Agata Banach, Anders Welin från Sweco, Ulrika 

Olofsson och Joakim Jonsson från Umeva som hjälpt mig i arbetet. Sist men inte minst vill 

jag tacka Martin Lindmark på Luleå tekniska Universitet för all hjälp och guidning i arbetet. 

Niklas Lysén, Umeå, Maj 2013 
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar en förundersökning inför provtagning på dagvatten som går till 

Umeälven. Jag går igenom vad man söker efter i en bra provpunkt och har sedan valt ut 2 

stycken provpunkter från 2 bestämda geografiska områden. Sedan nämns vilka företag som 

finns inom områdena och lite kort om hur områdena ser ut.  

Utöver det kommer säkerhetsaspekter som ska tas hänsyn till när man arbetar vid brunnar att 

vara med. Vad gäller själva provtagningen beskrivs vilken metod som används och varför den 

valts. Jag har också valt ut vilka ämnen som ska analyseras, vilken volym som behövs samt 

vilka flaskor ämnena ska tas i. Vidare har jag gjort en prioriteringslista av vilka ämnen man 

ska analysera om provmängden blir mindre än vad som behövs för att analysera alla ämnen. 

Den här rapporten kommer kunna ses som ett underlag för provtagningen och även som en 

hjälpande hand i framtida förundersökningar och provtagningar för dagvatten. 
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1 Bakgrund 

Som en del av Samhällsbyggnadsprogrammet på Luleå tekniska universitet ingår kursen 

Y0009B som är ett mindre examensarbete där man ska skriva en rapport som behandlar ett 

ämne inom det område man studerar vilket motsvarar 7.5 HP.  

Jag gjorde min praktik på Sweco Enviroment i Umeå och vi försökte hitta ett lämpligt 

examensarbete till mig. Till slut hittade vi en provtagning som skulle göras på dagvatten som 

gick till Umeälven. Då blev det beslutat att jag skulle göra en förundersökning där jag valde ut 

var man skulle ta prover och sedan ta reda på de vanligaste ämnena i dagvatten som sedan 

skulle analyseras samt göra en inventering av vilka företag som fanns inom 

avrinningsområdena som valts. 

2 Syfte 

Syftet med rapporten var att användas som ett underlag för provtagningen på dagvatten och 

även att vara underlag för liknande förundersökningar i framtiden. 

3 Metod 

Jag har gjort internetstudier på dagvatten samt intervjuat experter på området främst på Sweco 

och även personer på Umeva. Valet av provpunkter har framförallt gjorts genom att studera 

kartor på dagvattenledningar och fältkontroller har gjorts för att se hur provpunkterna ser ut. 

För att få en insikt hur avrinningsområdena såg ut och vilka företag som låg där har jag varit 

ute och undersökt dem. 

4 Avgränsningar 

Vid valet av ämnen fick jag begränsa mig till att välja mellan de 33 ämnen som är prioriterade 

av Vattendirektivet, se bilaga 1.  
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5 Allmänt om dagvatten 

Definitionen av dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, öppen mark 

eller i dagvattenledningar och vattnet tar med sig föroreningar
1
. 

Dagvatten hanteras på så sätt att det antingen leds via ett kombinerat ledningssystem då man 

har dag- och avloppsvatten i samma ledning eller att dagvattnet leds för sig. Hanteras dessa i 

samma ledning så kommer vattnet renas i ett reningsverk, däremot om det tas om hand i en 

egen ledning så leder man det oftast rakt ut till sjöar och vattendrag.
2
 

För att minska föroreningar i dagvatten gäller det att hitta källan till utsläppen. De 

föroreningarna som är svårast att få bort är de som kommer från luft, trafik och 

byggnadsmaterial. Den största föroreningskällan är just trafiken för dagvatten, i dagvatten 

som rinner från vägar så förekommer ofta stora mängder föroreningar.
3 

Vanligt förekommande ämnen i dagvatten är fosfor, kväve fosfatjoner, suspenderad substans, 

kadmium, krom, koppar, bly, nickel, zink och polycykliska aromatiska kolväten.
1 
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6 Prioriterade ämnen  

Vattendirektivet har valt ut 33 ämnen som man ska prioritera för utfasning, dessa finns på 

bilaga 1. Dessa ämnen är fastställda på grund av att de utgör en stor risk för miljön i vattnet
4
. 

Alla är dock inte vanligt förekommande i svenskt dagvatten och vissa ämnen har varit 

förbjudna i flera år i Sverige
1
.  

7 Val av ämnen 

Umeva hade själva valt ut följande ämnen: 

 Kväve - N
 

Fosfor - P 

Suspenderad Substans - (SS) - Antalet partiklar i dagvattnet, hur grumligt det är.
5
 

 Bly - Pb 

Krom - Cr 

Kadmium - Cd 

Koppar - Cu 

Nickel - Ni 

Zink - Zn 

Oljeindex  

pH-värde 
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7.1 Utvalda Parametrar 

Efter intervjun med Agata Banach och Jenny Pirard fick jag veta om ett internt 

utvecklingsprojekt där de studerat de 33 prioriterade ämnena utvalda av Vattendirektivet. I det 

projektet har de tagit fram vilka de vanligaste ämnena är och vilka som är av intresse att 

övervaka. Umeva ville undersöka dagvattnets vanligaste ämnen och dessa beskrivs nedan
6
. 

Di-(2etylhexyl)-ftalat (DEHP)  

Ftalater används som mjukgörare i gummi och plast, det utsöndras lite från materialet hela 

tiden
7 

de sprids även via fordon
5
. 

4-nonylfenol (4-NP)  

4-nonylfenoler sprids från produktion och användning av produkter där det finns, såsom 

fordon och cigarettrök
5
. 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

PAH är ett samlingsnamn för väldigt många ämnen och de vanligaste i dagvatten enligt 

utvecklingsprojektet är Fluoranten och Bens(a)pyren. 

Benso(GHI)perylen som också tillhör PAH den kan användas som indikator för hela gruppen 

men eftersom man var ute efter de vanligaste valde jag att utesluta den. PAH:er bildas vid 

ofullständig förbränning av kol eller kolväten
5
. 
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8 Val av provpunkter 

8.1 Allmänt 

Först och främst gällde det att via kartor titta hur ledningarna gick då man helst vill ha ett 

område där det är specifika industrier som bidrar till föroreningar i vattnet. Jag har tagit del av 

Umeva:s VA-bank som är ett system för läges-, dimensions- och materialbeskrivning av 

dagvattenledningar, brunnar m.m. i Umeå. 

Jag skulle hitta sista nedstigningsbrunnen innan dagvattnet gick till recipienten. Den ena 

provpunkten inom Västerslätts industriområde och den andra på Östtegs industriområde i 

Umeå. Eftersom båda provpunkterna kommer vara nedstigningsbrunnar går det att ha 

utrustningen nedsänkt i brunnarna. 

Provpunkten på Östtegs industriområde hade Ulrika Olofsson valt ut och det jag skulle göra 

var att kontrollera att den passade som provpunkt.  

8.2 Vad man söker i en bra provpunkt 

Jag var i kontakt med Anders Welin på Sweco Enviroment och fick ta del av ett dokument för 

att välja ut provpunkter. Det kan vara svårt att hitta en provpunkt som stämmer in på alla 

kritierier men man får försöka hitta en så bra som möjligt.  

Från kartmaterial går det att välja ut punkterna men det är först i fält som man kan vara säker 

på att de går att använda
8
. 

Egenskaper som man söker efter är en punkt som är belägen där det inte är trafikerat, det ska 

gärna vara en rak ledningssträcka med en nedstigningsbrunn det ska inte komma in några 

andra ledningar i brunnen och det får gärna vara en större ledning. Sedan vill man helst att 

provpunkten täcker in ett helt område. 

Det ska helst inte vara bakflöden, inkommande sidoflöden, riktningsändring på inkommande 

eller utgående ledning. Botten ska helst inte vara ojämn och det ska inte vara sediment på 

botten, inga luftbubblor i vattnet. Vattnets nivå ska inte vara under 50 mm och helst vara väl 

omblandat. Eftersom jag inte fått tillgång till en mätare för att ta reda på vattnets hastighet i 

ledningarna har det kriteriet inte kunnat vara med i bedömningen.(Se bilaga 2)  

.  
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8.3 Västerslätts Industriområde 

Jag riktade in mig på de 2 största avrinningsområdena utan bostäder och de visas i figur 1. De 

mörkgröna streckade linjerna är de som markerar avrinningsområdena. Tidigare studier har 

visat på att området till vänster i mitten har haft höga halter med föroreningar
9
 däremot var 

det inkommande ledningar i provpunkten därför valdes den inte. Området som valdes är det 

som har den röda markeringen.  

 

Figur 1 – Avrinningsområde Västerslätt 
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Figur 2 - Inzoomning på sista brunn innan recipient 

Provpunkten är markerad med en pil i figur 2. I det här fallet var det en nedstigningsbrunn (de 

är markerade som gröna cirklar). Genom att dubbelklicka på brunnen fick man fram 

innerdiameter och vad den benämns (DNB5663 och innerdiameter 900mm). Brunnen följde 

kriterierna för en bra provpunkt förutom att fältkontrollen av brunnen visade att den var 

uppdämd. Detta berodde på att det varit varmt ute och regnat mycket vilket lett till onormalt 

stor volym dagvatten. I samförstånd med Ulrika på Umeva kom vi fram till att när de skulle ta 

prover skulle vattennivån vara normal och brunnen skulle inte vara uppdämd och därför 

fungera som provpunkt, se figur 3. 
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Figur 3- Bild på nedstigningsbrunnen på Västerslätts industriområde 
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8.4 Östtegs industriområde 

Ulrika Olofsson på Umeva hade valt ut en punkt för industriområdet som var belägen vid en 

pumpstation, jag kontrollerade att den passade som provpunkt. Den passade in på alla 

kriterierna. 

På figur 4 ser vi sista brunnen innan recipienten till Umeälven, den visar att brunnen har 

innerdiametern 1000 mm och benämns DNB1408. 

På figur 5 har jag tagit en bild av brunnen när jag var och besökte den.  

 

Figur 4 - Inzoomning på provpunkten och en pil i bilden visar var brunnen ligger 



 

10 

Förundersökning för provtagning på dagvatten till Umeälven, Version 1.8 2013-05-10  

 

Figur 5- Fältkontroll av brunnen på Östteg 
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9 Inventering av företag 

Inventering av företag gjordes i fält, jag var och kollade på områdena och skrev ner de företag 

jag kunde hitta. Dessa sammanställdes i en tabell där jag delat in dem i 3 kategorier Lager, 

Fordon och Övrigt. Med ”Lager” menas lagerlokaler och ”Fordon” är åkerier och de som 

reparerar eller hanterar fordon i större utsträckning och resterande företag hamnade övrigt. 

Utöver det finns i tabellen en siffra för varje företag och siffran är utsatt på en karta så man 

ser var de återfinns. Det är även markerat vilka företag som hade oljeavskiljare och dessa är 

markerade med en grön ring med prickar på kartorna i bilaga 3 och 4. På övrigt i bilagorna har 

jag lagt till om det fanns något större upplag eller en större parkering vid företaget. 

9.1 Avrinningsområdet på Östteg 

Avrinningsområdet var ca 15 hektar stort, här hittade jag 38 stycken företag varav 8 stycken 

hade oljeavskiljare kopplade till sin verksamhet. En del av Norra Obbolavägen ligger inom 

avrinningsområdet som är högt trafikerad. Det fanns fler ytor där vatten kunde infiltrera ner i 

marken gentemot Västerlätts industriområde men fortfarande större delen hårdgjorda ytor. 

Oljeavskiljarna och företagen finns på bilaga 3 

9.2 Avrinningsområdet på Västerslätt 

Området på Västerslätt var ca 22 hektar stort och bestod till stor del av hårdgjorda ytor, 

dessutom ingår en sträcka av Hissjövägen i avrinningsområdet som är relativt högt trafikerad. 

Endast 3 företag hade oljeavskiljare på Västerslätt och totalt hittade jag 37 företag inom 

området (Se bilaga 4). 

10 Provtagningen 

Provtagning på dagvatten är aktuell för punkter där man har specifika verksamheter såsom för 

industriområden. För bostadsområden och liknande kan man göra beräkningar från 

schablonhalter. Man bör utföra en längre provtagning på 3-4 månader för att få ett relevant 

resultat. Detta för att få med flera regn, just snösmält brukar vara en utspädning av vattnet och 

därför är det inte så intressant att ha med i mätresultatet.
10 

För provtagningen kommer man använda flödesproportionell provtagning. Det betyder att ju 

större flöde desto tätare tas prover, det gör det möjligt att få resultat från ett helt regn.
1
 

För att kunna bedöma miljöpåverkan krävs att de går att jämföra mängden föroreningar mot 

mängden vatten och då är flödesproportionell provtagning att föredra. Man ska undvika 

stickprover då de endast ger ett värde för stunden och sedan för dagvatten förekommer något 

som kallas ”First flush”. Vilket menas att vissa föroreningar kommer vid första regnet och 

andra kommer när det flödet är som störst
1
. En stor del av svårigheter med dagvatten är att 

man har väldigt varierande flöden
10

 även därför bör flödesproportionell provtagning 

användas. 
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11 Provhantering 

De ämnen som ska skickas in för analys är man tvungen att veta om vilka ämnen som kan tas 

i samma flaska, vilken mängd som behövs och vilken sorts flaskor det ska vara för optimalt 

resultat. Nedan visas detta
11

: 

1. Bly, Kadmium, Koppar, Krom, Nickel och Zink - 125 ml plastflaska.  

2. Oljeindex, Flouranten och Bens(a)pyren – 1000 ml glasflaska 

3. 4-nonylfenol – 1000 ml glasflaska 

4. Di(2etylhexyl)ftalat(DEHP) – 1000 ml glasflaska 

5. Fosfor och Kväve – 150 ml plastflaska 

6. pH – 150 ml platsflaska 

7. Suspenderad Substans – 1000 ml plastflaska 

Ämnena ovan har jag rangordnat efter vilka man ska ta om provmängden understiger 4425 

ml. Skulle man till exempel få 1000 ml vatten vid provtagningen tar man nr 1 i priolistan, 

eftersom det då återstår 875 ml så kan kommer endast kunna välja nr 5 och 7 i 

prioriteringslistan. De ämnen Vattendirektivet prioriterat som farligt ämne går först i listan se 

bilaga 1.  

12 Personliga säkerheten 

Vad gäller provtagning på dagvatten i detta fall arbetar man intill rätt djupa brunnar och det 

finns saker man måste tänka på och utrustning som alltid ska vara med vid arbetet. Det 

handlar bland annat om att man inte får arbeta ensam vid brunnarna utan det ska vara 2 

personer. På detta sätt kan man ha uppsikt på varandra vidare så får man inte arbeta i 

ledningen vid regn- eller snö-förhållanden. Man ska inte lita på stegar som finns i brunnar sen 

tidigare, de kan vara i dåligt skick. Man ska kontrollera förekomsten av gas och följande 

utrustning ska finnas med: 

Gasvarnare 

Hjälm och pannlampa 

Handskar och regnkläder 

Livlina 

Första förband och ögondusch (Se även bilaga 5) 
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13  Diskussion och Slutsatser 

Eftersom Umeva endast ville undersöka de vanligaste ämnena bör man få resultat från alla 

parametrar. Det handlar väldigt mycket om vilka ämnen man söker och de bör väljas så fort 

som möjligt inför en provtagning.  

För att få en ordentlig koll på vad som kan finnas i dagvattnet som går till Umeälven måste 

fler ämnen analyseras, de som valts ut nu blir en bra början. Jag tycker att alla ämnen som är 

prioriterade som farliga ämnen av Vattendirektivet borde analyseras, eftersom dessa allvarligt 

kan skada miljön för människor och djur. I framtiden tror jag att det kommer utföras fler 

provtagningar på dagvatten då det ofta släpps ut helt orenat till recipienter såsom Umeälven. 

Provpunkterna låg bra till och följde de kriterier som söktes. En sak som kan vara bra är att 

välja ut provpunkterna då de inte är översnöade och måste grävas fram. Ska man ta prover då 

det är snö borde  de väljas ut innan snön kommer och märkas för att inte skottas över och 

därigenom vara lättare att hitta.  

Provpunkten på Västerslättområde hade blivit uppdämd på grund av mycket regn och 

smältvatten men eftersom det inte kommer förekomma så höga mängder på sommaren så 

kommer den att vara en bra provpunkt.  

I rapporten beskrivs vilka saker man bör tänka på för den personliga säkerheten och jag anser 

att det är väldigt viktigt att man följer dem. Det är lätt hänt en olycka och då bör man vara 2 

personer vid arbetet så att man har uppsikt på varandra.  

Vad gäller provhantering vore det till fördel om man tar extra prov som kan frysas in om man 

får mer än 4425 ml vatten i samlingsprovet. Detta skulle möjliggöra att man under ett senare 

tillfälle kan analysera dagvattnet, utan att behöva göra en ny provtagning. 

Om man i framtiden ska göra fler provtagningar på dagvatten kommer den här rapporten vara 

ett bra underlag för vilka ämnen man kan bör undersöka samt valet av provpunkter och vad 

som gäller för den personliga säkerheten vid arbetet. 
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15 Bilagor 

15.1 Bilaga 1 - Prioriterade ämnen av Vattendirektivet. 

Prioriterade ämnen och prioriterat farliga ämnen framtagna 
Vattendirektivet 

Nr Ämnets namn Prioriterat farligt ämne 

1 Alaklor 
  2 Antracen 
 

X 

3 Atrasin 
  4 Bensen 
  5 Bromerade difenyletrar X 

6 Kadmium 
 

X 

7 C10-13 Kloralklaner X 

8 Klorfenvinfos 
 9 Klorpyifos 
 10 1,2-dikloretan 
 11 Diklormetan 
 12 Di(2etylhexyl)ftalat(DEHP) 

13 Diuron 
  14 Endosulfan X 

15 Fluoranten 
 16 Hexaklorbensen X 

17 Hexaklorbutadien X 

18 Hexaklorcklohexan X 

19 Isoproturon 
 20 Bly 

  21 Kvicksilver X 

22 Naftalen 
  23 Nickel 
  24 4-nonylfenol X 

25 Oktylfenol X 

26 Pentaklorbensen X 

27 Pentaklorfenol 
 

28 
Polyaromatiska kolväten 
(PAH) X 

29 Simazin 
  30 Tributyltennföreningar X 

31 Triklorbensener 
 32 Triklormetan 
 33 Trifluralin 
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15.2 Bilaga 2 – Konsten att hitta en bra provtagningspunkt 

  

PM 
UPPDRAG 

Umeva provtagning dagvatten 
UPPDRAGSLEDARE 

Mathias Larsson 
DATUM 

2013-03-27 

UPPDRAGSNUMMER 

1634239000 
UPPRÄTTAD AV 

Anders Welin 
 

 

Konsten att hitta en bra provtagningspunkt 

Representativ för området. Helst täcka in hela området dvs utgående ledning eller representativa 
delområden. Om det inte rinner konstant i ledningen är det svårt att bedöma vissa saker. 

Ur flödesmätningssynpunkt vill man helst inte ha följande: 

Bakflöden  

Inkommande sidoflöden  

Riktningsändring på inkommande  

Riktningsändring på utgående  

Sediment  

Stalp (trappsteg i ledningen)    

Ojämn botten  

Orolig vattenyta, luftbubblor i vattnet  

Hastighet utanför normal intervall (0.2-1 m/s)  

Nivån är för låg (< 50 mm) Kan justeras med mätöverfall. 

Ur provtagningssynpunkt vill man inte ha: 

Sediment i botten 

Dämning (står vatten i ledningen) 

Vill ha väl omblandat vatten. 

Övrigt 

Ej för djup brunn 

Åtkomlighet parkerade bilar, uppställning containrar mm  

Säkerhet-trafik. Krävs avspärrningar ? 

Möjlighet att sätta utrustningen i en container. 
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15.3 Bilaga 3 – Företag på Östteg samt karta där de ligger 

Nr Företag Kategori Oljeavskiljare Övrigt 

1 Hotell Bottnia Övrigt 
  2 Peab Övrigt 
 

Parkering 

3 Cramo Fordon 
 

Upplag 

4 UMEKÖK Övrigt X 
 5 Umeå plåtslageri Övrigt 

  5 Umeå Hålteknik Övrigt 
  5 Bergs Övrigt 
  6 Stöcksjö Trafik AB Fordon X Upplag 

7 Plano Maskin Övrigt 
 

Parkering  

7 Plano System Övrigt 
  7 Kirjes puts och slipsys. Övrigt 
  8 Umeå Andra Sotningsdistrikt Övrigt 
  9 JMS Vattenrening Övrigt 
  9 Peab Förråd Övrigt 
 

Upplag 

10 Quadro Entreprenad Övrigt 
 

Upplag 

11 Lärlingsgatan 31 (1) Övrigt 
  12 Swoosh Övrigt X 

 12 Smetana Övrigt 
  12 Tobera AB Övrigt 
  12 Björkkronan AB Övrigt 
  12 Storstaden i Norrland Övrigt 
  13 Lärlingsgatan 27 (2) Övrigt X 

 14 Pj:s måleri Övrigt 
  14 S-E Carlsson Mattservice Övrigt 
  14 Ola J:s plåt Övrigt X 

 15 Hagahus AB (3) Övrigt X Upplag 

16 Nordisk Musik Övrigt 
  16 Kem-man Övrigt X 

 16 Vestas Övrigt 
  17 Kaminexperten Övrigt 
  18 Pon Cat Fordon 
 

Parkering 

19 Screen center Övrigt 
  19 KABO-karosseri Övrigt 
  19 Alviks lackcenter Övrigt 
  20 Skanska (4) Övrigt X Upplag 

21 XL-bygg (5) Lager 
  22 Norrlands bilvårdsteknik AB Fordon 
  22 Marktjänst Övrigt 
  23 Umeå Bandtransport & miljöservice Övrigt X 

 24 AVIS Fordon 
  

 
(1) - Fanns inte utlagt vad det var för företag såg ut som nån sorts kontorsverksamhet. 

 
(2) - Flera garage som hyrdes ut ett av dem hade en oljeavskiljare och det ägdes av NJ-
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trading 

 
(3) - Var endast ett upplag där det fanns ett hustak. 

 

 
(4) - Var delvis inom avrinningsområdet men en stort upplag brevid med infiltrerbar mark. 

 

(5) - Var endast deras lagerlokaler som låg inom avrinningsområdet stor del infiltrerbar 
mark. 
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15.4 Bilaga 4 – Företag på Västerslätt samt karta där de ligger. 

Nr Företag Kategori Oljeavskiljare Övrigt 

1 Söderholmstraktor Fordon 
 

Upplag  

2 Viking Restaurang Övrigt 
  2 Denson Logistics Övrigt 
  2 Yrke&profil Övrigt 
  3 Västerbotten bilskrotning AB Fordon X Upplag 

4 Mur & puts Övrigt 
  4 Berghems Tunnbröd Lager 
  4 Prismalence Övrigt 
  4 Liftway Fordon 
  4 KMH Åkeri Fordon 
  4 Sjöboden Övrigt 
  4 Släpis Fordon 
  5 Östfab Övrigt X 

 5 Plåtslagarna Övrigt 
  5 Notab Övrigt 
  5 Elgross'n Övrigt 
  6 Ramirent Övrigt 
 

Upplag 

7 NCC  Övrigt 
  8 AMAB Hydraul Övrigt 
  8 Lindab Övrigt 
  9 Coop Nord Lager  
 

Hårdgjord yta 

10 Strandbolaget Övrigt 
  10 Grönsakshallen Lager 
  10 Berendsen Övrigt X 

 11 Grolls Övrigt 
  12 Nordtruck AB Fordon 
  12 Västerbotten Potatis AB Övrigt 
  12 Martin & Servera Lager 
 

Hårdgjord yta 

13 Bona Center Övrigt 
  13 Golvcenter Övrigt 
  13 Bl-interiör Övrigt 
  13 Konradssons Kakel Övrigt 
  13 Höganäs riccheti Övrigt 
  14 Papperspartner Lager 
 

Hårdgjord yta  

14 Privab Lager 
  14 Umeå Bygginvest Övrigt 
  14 Elinstallationer Övrigt 
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15.5 Bilaga 5 – Den personliga Säkerheten 

 


