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Förord 
 
 
Detta examensarbete ingår i kandidatprogrammet i miljö-och hälsoskydd, 180 hp, vid Umeå 
universitet. Omfattningen är 15 hp och har genomförts under vårterminen 2017. 
Examensarbetet hade inte utförts om inte Mats Johansson på UMIT vid Umeå universitet 
hade tipsat om det, därför vill jag för det första tacka Mats.  
 
Sedan vill jag tacka Erika Nilsson vid Umeå kommun som har tagit sig tid för att svara på 
frågor och granskat min rapport. Sedan att hon tipsat om vart jag bör vända mig för annan 
expertkunskap. Stort tack även till Conny Persson vid VAKIN som hjälp till mycket angående 
tolkning av ritningar på dagvattenledningar och hur avrinningsytorna skulle indelas. Sara 
Forsgren vid Volvo Group Trucks Operations Umeå har även varit till stor hjälp för 
areaberäkning och för skapandet av figuren i bilaga 3. Jag vill även tacka de verksamheter 
som ställde upp för intervjuer.  
 
Min handledare Stig-Olof Holm vid Umeå universitet ska också ha ett tack för granskning av 
min rapport och för snabba svar på frågor. Slutligen vill jag tacka min fantastiska handledare 
Cecilia Almroth vid Volvo Group Trucks Operations Umeå för all den tid hon har lagt ner för 
att vägleda och stötta mig, det har varit till stor hjälp under arbetets gång.  
 
Umeå, juni 2017 
Maja Stenberg 
  



 
 

Stormwater and water coolant at industry: 
Mapping of stormwater and water coolant benchmark, 
calculating pollutant load on recipient and establishing 
a sampling plan 
 
 
Maja Stenberg 
 
 

Abstract 
 
 
The purpose of this study was to improve the knowledge about stormwater and water coolant 
at an industry, and in this case, Volvo GTO Umeå. It investigates which benchmark that 
should be used, Volvo GTO Umea’s pollutant load over a year and how the industry should 
sample the outgoing stormwater and water coolant. Article researches and interviews with 
the municipality and operations was the method for the sampling plan. Article researches 
were also used to find suitable benchmarks. To calculate the pollutant load, data were 
gathered from books, Internet and verbal sources. The conclusion is that it is hard to 
establish a flow proportional sampling plan for Volvo GTO Umeå when only a few companies 
uses the method and when it does not exist any national guidelines. It takes a lot of time to 
calculate a stormwater pollutant load on the recipient if the area has more than one sampling 
stormwater drain that has an outflow to the recipient. If the runoff coefficient is the same for 
all the sampling storm drains and standard concentrations is used as pollutant data, the 
pollutant load can be misleading for each sampling storm drains. It is important for a 
company to have benchmarks to compare their sampling data with. The benchmarks should 
consider the recipients sensitivity, to prevent impact on it.  
 
Key-words: stormwater, stormwater benchmark, proportional flow sampling, stormwater 
pollution calculation.  
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1 Inledning 
 

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor som till exempel tak. 
Problematiken med dagvatten är att det kan innehålla höga halter föroreningar och därmed 
skapa problem om utsläpp sker exempelvis till ett känsligt vattendrag (UMEVA 2009).  
Exempel på föroreningar som kan finnas i dagvatten är partiklar, tungmetaller, 
näringsämnen, oljeprodukter, levande organismer och prioriterade ämnen inom EU 
(Adielsson 2015).  

I nuläget finns det inga nationella riktlinjer för hur dagvatten ska provtas. Det saknas även 
nationella rikvärden för dagvatten och enligt Alm et al. (2010) saknas även nationella råd för 
hur platsspecifika värden ska tas fram. Istället har bland annat kommuner i landet skapat 
egna riktlinjer och riktvärden. Umeå kommun arbetar i nuläget med att utforma en 
dagvattenstrategi som ska innehålla detta. Med hjälp av riktlinjer och riktvärden kan 
verksamheters dagvatten provtas på rätt sätt, föroreningsutsläpp granskas och därefter kan 
eventuella åtgärder diskuteras.  

Volvo GTO Umeå har under flera år provtagit sitt dagvatten med stickprov. Företaget har sett 
att några brunnar har högre värden, men har inte kunnat jämföra detta med några 
riktvärden. Tillsynsmyndigheten Umeå kommun har nu påpekat att de bör provta sitt 
dagvatten flödesproportionellt, för att det anses vara den bästa metoden för 
dagvattenprovtagning. De riktvärden som finns i nuläget är även främst baserade på 
flödesproportionell provtagning.  

Volvo GTO Umeå renar inte sitt dagvatten innan utsläpp. I en del av dagvattenbrunnarna 
mynnar även kylvatten ut. Det orenade dag- och kylvattnet släpps i nuläget bland annat ut i 
Umeälven och Degernäsbäcken. Eftersom det släpps ut orenat är det viktigt att ta fram 
riktvärden som verksamheten kan förhålla sig till samt att de använder en 
provtagningsmetod som ger tillämpningsbara resultat.   
 

 Syfte 
Syftet med denna rapport är att förbättra kunskapen om riktvärden för dag- och kylvatten, 
utföra en föroreningsberäkning på dagvatten vid Volvo GTO Umeå samt upprätta en 
flödesproportionell provtagningsplan för verksamheten. 
 

 Frågeställningar 
• Vilka provtagningsbrunnar för dag- och kylvatten hos Volvo GTO Umeå har störst 

respektive minst föroreningsbelastning på recipienterna? 
• Vilka riktvärden är bäst att tillämpa för dag- och kylvatten vid flödesproportionell 

provtagning där vattnet släpps ut till recipient utan rening? 
• Vilka metoder för flödesproportionell provtagning använder olika företag och vilka 

riktvärden utgår de ifrån?  
• Hur ska provtagningsplanen för flödesproportionell provtagning utformas hos Volvo 

GTO Umeå? 
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2 Bakgrund 
 
 

 Dagvatten 
Området vid Volvo GTO Umeå är stort och i stort sett är hela området asfalterat och 
byggnaderna har plåttak, detta innebär stora dagvattenmängder. På området finns det många 
dagvattenbrunnar som leder till anslutningspunkter. Dessa anslutningspunkter leder därefter 
ut till kommunalt dagvattennät eller till recipient. I nuläget finns det sex stycken 
anslutningspunkter som provtas. Dessa anslutningspunkter är brunnar som benämns V14-
V19, se bilaga 1 för lokalisering av punkterna. 
 

 Kylvatten 
Kylvatten används enligt Almroth (2017a) i Volvo GTO Umeås anläggningar vid bland annat 
kylning av pressar och svetstänger, för kylning av färg och för processer. Allt kylvatten som 
används går i skilda system via värmeväxlare, vilket gör att vattnet inte förorenas enligt 
Almroth. Kylvattnet tas enligt henne ifrån Umeälven vintertid och från grundvatten 
sommartid. Enda skillnaden på kylvattnet blir att det är uppvärmt när det åter släpps ut till 
recipienten (Almroth 2017a).  
 
Volvo GTO Umeå har inte gjort någon utredning på vart kylvattnet leds ut, det antas att det 
leds ut i brunn V14, V15 och eventuellt i V16. Mängden kylvatten som togs in till fabriken 
2016 var ungefär 370 000 m3. 182 894 m³ togs upp från älven och 185 897 m3 var 
grundvatten (Almroth 2017b).  
 

 Provtagning 
Den provtagningsmetod som har använts för dag- och kylvatten vid Volvo GTO Umeå är 
stickprovtagning. Det har skett ungefär en gång per år vid sex anslutningspunkter. Dessa 
anslutningspunkter är namngivna V14-V19 och kan studeras i bilaga 1. Under 2010 utfördes 
under en vecka tre stickprovtagningar på respektive brunnar och 2014 utfördes ett veckoprov 
på dagvattenbrunnen V18.  
 
Det är två brunnar som sticker ut vid granskning av tidigare provtagningsresultat. Det är 
brunn V18 och V19 och de har betydligt högre kopparhalter än de andra. Zinkvärdena i alla 
brunnar skiljer sig ganska stort mellan åren också. Den brunn som har högst toppar är brunn 
V18. Eftersom inga riktvärden finns för Volvo GTO Umeå går det inte att säga om värdena är 
höga eller inte.  
 
Larm och Pirard (2010) påpekar i sin rapport att stickprov och tidsstyrd provtagning är 
generellt dåliga provtagningsmetoder för dagvatten, om man vill beräkna årsmedelhalter och 
årliga mängder. Den metod som de anser är bra för provtagning av dagvatten är 
flödesproportionell provtagning. Detta eftersom dagvatten varierar stort i flöde och halter 
under olika delar av avrinningen och vid olika avrinningstillfällen. Det finns så kallade ”first 
flush” för vissa ämnen vilket innebär att de följer med i början av ett flöde. Vid flödestoppar 
följer sedan andra ämnen med (Pitt et al. 2004).  Alm et al. (2010) menar att ämnen är olika 
lättlösliga och frisläpps därmed inte samtidigt. På grund av detta ger stickprov en 
missvisande bild av föroreningar i dagvatten.  
 
Enligt Miljösamverkan Södermanland (2013) innebär flödesproportionell provtagning att en 
viss volym vatten insamlas per passerad volym vatten. Flera delprov tas enligt dom ut och 
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blandas sedan ihop till ett samlingsprov. Vid ett industriområde ska det under ett år provtas 
under minst 5 till 8 regntillfällen och dessa provtagningar bör spridas ut under året för att få 
med de variationer som finns, enligt Miljösamverkan Södermanland. Dagvatten är bäst att 
provtas under vår eller höst (Miljösamverkan Södermanland 2013). För att utföra 
flödesproportionell provtagning behövs en flödesmätare, en provtagare och provtagningskärl 
för varje delprov (Alm et al. 2010). 
 

 Recipienter 
Volvo GTO Umeå har två recipienter som dagvattnet leder ut till, dessa är Degernäsbäcken 
och Umeälven. Det är däremot osäkert om det sker direkta utsläpp till recipienterna. 
Umeälven och Degernäsbäcken är båda ytvattenförekomster. En ytvattenförekomst är ”en 
avgränsad och betydande ytvattenförekomst som till exempel en sjö, ett magasin, en å, flod 
eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en kustvattensträcka” (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG). Umeälv uppnår måttlig ekologisk status men ej god kemisk 
status (VISS 2017a). Degernäsbäcken har en måttlig ekologisk status men uppnår ej god 
kemisk status (VISS 2017b). I båda fallen uppnår vattendragen ej god kemisk status på grund 
av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerade difenyletrar som överstiger 
gränsvärdena i fisk. 
 
I tabell 1 redovisas recipienternas skyddsvärde som har bedömts utifrån ekologisk och 
kemisk status samt andra förutsättningar som finns i kommentarer. Skyddsvärdet för 
Umeälven bedömde Nilsson (2017a) som högt på grund av att det är en vattenförekomst, att 
det är ett fiskevatten samt att en viss del av vattnet används som dricksvatten. Hon anser 
även att Degernäsbäcken har ett högt skyddsvärde, dels på grund av att det är en mindre 
recipient, att det är en vattenförekomst samt att bäcken rinner genom ett natura 2000 
område. Vid egen bedömning av skyddsvärde granskades även Skellefteå kommuns 
dagvattenstrategi från 2014. Skellefteå kommun har även med ”känslighet” som en 
bedömning för skyddsvärde, men det bedömdes i detta fall att det finns för lite underlag för 
att bedöma recipienternas känslighet. 
 
Tabell 1. Beskrivning av recipienternas skyddsvärde, ekologiska- och kemiska status samt övriga kommentarer 
(Skellefteå kommun 2014, Erika Nilsson 2017a, VISS 2017a, VISS 2017b).  

Recipient Skydds- 
värde 

Ekologisk 
status 

Kemisk 
status 

Kommentar 

Umeälven  Högt Måttlig Uppnår ej 
god status 

Fiskevatten 
Vattenförekomst 
Dricksvatten 

Degernäs-
bäcken 

Högt Måttlig Uppnår ej 
god status 

Natura 2000 område 
Vattenförekomst 

 

 Miljöbalken 

I 9 kapitlet i miljöbalken (MB) finns det bestämmelser om avlopp och miljöfarlig verksamhet. 
Enligt 9 kap 2§ punkt 2, anges det att med avloppsvatten avses ”vatten som använts för 
kylning”. Kylvatten från industri kan därmed definieras som avloppsvatten. 

Dagvatten kan även tolkas som avloppsvatten enligt MB 9 kap 2§ punkt 3-4, ”vatten som 
avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa 
fastigheters räkning, eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats”. Detta är 
däremot inte tillämpningsbart för Volvo GTO Umeås dagvatten (Nilsson 2017b).  
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I MB 9 kap 1§ punkt 1, anges det att med miljöfarlig verksamhet avses ” utsläpp av 
avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 
vattenområden eller grundvatten”. Även om dagvatten inte räknas som avloppsvatten kan det 
betraktas som en miljöfarlig verksamhet om utsläpp medför en olägenhet för människors 
hälsa eller miljön, enligt MB 9 kap 1§ punkt 2.  
 
Tillsynsmyndigheten Umeå kommun bedömer att om kyl- och dagvatten beblandas med 
varandra räknas vattnet fortfarande som en miljöfarlig verksamhet. Sedan om ”rent” 
dagvatten beblandas med kylvatten så bedömer de även att det totala vattnet skulle tolkas 
som avloppsvatten enligt MB 9 kap (Nilsson 2017b).  
 
Enligt 9 kap 7§ ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.  
 

 Egenkontroll  
I MB 26 kap 19§ beskrivs det att den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra 
olägenhet för människors hälsa eller miljön ska motverka och förebygga detta. 
Verksamhetsutövaren ska även genom undersökningar eller på annat sätt hålla sig 
underrättad om verksamhetens påverkan på miljö samt lämna förslag på kontrollprogram 
eller förbättringsåtgärder till tillsynsmyndighet, om de begär det.  

 

3 Metod 
 
 

 Litteratur och muntliga källor 
Denna rapport grundar sig på information insamlat från rapporter, studier och muntliga 
källor. Information har insamlats via Web of Science, Nationalencyklopedin, Google och 
Google Scholar. De muntliga källorna har utgjorts via intervjuer och mail. De som varit 
muntliga källor är tillsynsmyndigheten Umeå kommun, intern personal hos Volvo GTO 
Umeå samt VAKIN som är ett företag som dels ansvarar för kommunens vatten och avlopp.  
 
Sökord som har använts är bland annat dagvatten, provtagning, flödesproportionell 
provtagning, recipient, skyddsvärde, schablonhalter, avrinningskoefficienter och riktvärden.  
 

 Intervjuer 
Insamling av information om flödesproportionell provtagning och riktvärden har skett 
genom telefonintervju med verksamheter samt ett möte med tillsynsmyndigheten. En 
kvalitativ enkät skapades som underlag vid intervjuerna som finns i bilaga 2.  
 
För att hitta lämpliga verksamheter att intervjua kontaktades Umeå kommun och Skellefteå 
kommun. De kunde däremot inte ge många förslag och därmed valdes några verksamheter ut 
genom att söka via Google. Sju stycken verksamheter belägna i Västerbotten kontaktades för 
att ställa frågor om deras provtagning, provtagningsmetod och vilka riktvärden de använder.  
 
På grund av få svar i telefonintervjun utfördes även en muntlig intervju med 
tillsynsmyndigheten. Den som intervjuades var Erika Nilsson som är miljöinspektör vid 
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Umeå kommun. Under mötet ställdes frågor angående provtagningsplanen och dess 
utformning. 
 

 Beräkning av föroreningsbelastning 
Innan beräkning av föroreningsbelastning utfördes en dagvattenutredning. Utredningen 
innebar fältstudier där brunnar lokaliserades och dess verksamhetsomgivning noterades. 
Under dagvattenutredningen utreddes även Volvo GTO Umeås utsläppspunkter för dag- och 
kylvatten. Kommunikation skedde med Conny Persson hos VAKIN som kunde skicka 
kommunala dagvattenledningskartor. Dessa kartor jämfördes med interna dokument för att 
se vart dagvattenledningarna som ledde ut från fastigheten slutade. Resultatet kunde 
fastställas efter att ha försäkrat med Conny Persson.  
 
Mallen för föroreningsbelastning kommer vara till underlag för framtida 
föroreningsberäkningar. För att räkna ut flödet för respektive brunn multipliceras 
avrinningsytan med en avrinningskoefficient och nederbörden för ett år. För att få ut 
föroreningsbelastningen multipliceras sedan flödet med föroreningshalten.  
 
Nederbördsdata har hämtats från SMHI (2017), avrinningskoefficienter har hämtats från 
litteratur från Svenskt vatten (2016), se tabell 2 och schablonhalter för föroreningar har 
hämtats från Stormtac (2017), se tabell 3. Tabell 2 visar vilka bebyggelsetyper och 
avrinningskoefficienter som Svenskt Vatten (2016) använder. Den bebyggelsetyp som har 
valts för Volvo GTO Umeå är industriområde och eftersom hela området är flackt blir 
avrinningskoefficienten 0,5 för alla brunnar.  
 
Tabell 2. Avrinningskoefficienter för olika bebyggelsetyper vid dimensionerande kortvariga regn. Hämtat från 
Svenskt Vatten (2016). 

 
Tabell 3 visar schablonhalter hämtat från Stormtac (2017). Datat är baserat på 
föroreningshalter från ett industriområde. Endast de föroreningar som redovisas i tabell 8 för 
riktvärden valdes att tas med i tabellen för schablonhalter. Det valdes att använda 
schablonhalter vid beräkning av föroreningsbelastning, istället för resultat från tidigare 
mätningar hos Volvo GTO Umeå. Detta eftersom schablonhalterna anses ge tillförlitligare 
resultat. En provtagning från 2010 hos Volvo GTO Umeå har däremot valts att jämföras med 
schablonhalterna i resultatet. Provtagningen bestod av tre stickprover som togs under 
perioden av en vecka för respektive provtagningsbrunnar. För att skapa tabell 6 som 
redovisar resultatet av föroreningar från provtagningen av dagvattnet 2010, hämtades det 
interna provtagningsdatat och därefter räknades ett medelvärde ut på de tre provtagningarna 
för respektive brunn och för respektive förorening.  
 
 
  

Bebyggelsetyp Avrinningskoefficient 
Flackt Kuperat 

Slutet byggnadssätt, ingen vegetation 0,70 0,90 
Slutet byggnadssätt med planterade gårdar, 
industri- och skolområden 

0,50 0,70 

Öppet byggnadssätt (flerfamiljshus) 0,40 0,60 
Radhus, kedjehus 0,40 0,60 
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Tabell 3. Schablonhalter för föroreningar från industriområde, hämtat från Stormtac (2017). 
Schablonhalter 

Ämne Mängd (µg/l) 
Fosfor, P 300 
Kväve, N 1800 
Arsenik, As 4 
Bly, Pb 30 
Kadmium, Cd 1,5 
Koppar, Cu 45 
Krom, Cr 14 
Kvicksilver, Hg 0,07 
Nickel, Ni 16 
Zink, Zn 270 
Oljeindex 2500 
Suspenderad 
substans, SS 

100 000 

Benso(a)pyren, 
BaP 

0,15 

 
Beräkning av ytor har utförts i flera steg. Gammalt material från Volvo GTO Umeå har 
jämförts med data från VAKIN. Sedan har ritningar och dagvattenledningar diskuterats med 
Conny Persson vid VAKIN samt Cecilia Almroth vid Volvo GTO Umeå. Fältstudier har även 
skett för att få en uppfattning om hur dagvattnet rör sig. Därefter har indelning av områden 
skett på ritningar som därefter skannats in och skickats till Sara Forsgren vid Volvo GTO 
Umeå. Med hänsyn till den scannade ritningen räknade Sara ut ytorna med programmet 
Autodesk AutoCAD 2015. 
 

 Riktvärden 
Vid val av riktvärden togs tre olika metoder ut samt gränsvärde för kemisk ytvattenstatus i 
inlandsytvatten från Havs och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19). Tre olika 
metoder valdes för att kunna jämföra dessa med varandra. För att få det relevant för Volvo 
GTO Umeå valdes Skellefteå kommuns riktvärden på grund av att de ligger i närheten till 
Umeå. Miljöförvaltningen i Göteborgs riktvärden valdes för att en Volvo verksamhet även 
ligger där samt för att dessa riktvärden baserade sig på förorenat vatten och inte bara 
dagvatten. Riktvärdesgruppen valdes för att de hade en annan metod än de ovan. 
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4 Resultat 
 
 

 Dagvattenutredning 
En utredning om brunnarnas utsläppspunkter behövde genomföras innan en beräkning på 
föroreningsbelastning kunde utföras. Underlaget till utsläppspunkter är även viktigt vid 
bedömning av bäst lämpade riktvärden. En granskning av aktiviteter kring brunnarna 
utfördes även för att skapa en bild på eventuella föroreningskällor. Resultatet av detta är 
sammanställt i tabell 4.  
 
Vid den norra sidan av verksamheten mynnar allt vatten från brunnarna ut till Umeälven. 
Brunnarna V14, V15, V16 och V19 har direkt utsläpp till älven, medan dagvattnet från V17 
kopplas på det kommunala dagvattennätet. Nätet leds igenom ett bostadsområde innan det 
leder mot Umeälven. V17 har därmed inte ett direkt utsläpp till Umeälven utan släppts ut i en 
sluttning strax innan älven.  
 
Vid verksamhetens södra sida finns det två anslutningspunkter, V18 och D8. Båda brunnarna 
kopplas på det kommunala dagvattennätet och leds genom ett bostadsområde. Sedan släpps 
dagvattnet ut i Degernäsbäcken. De har därmed inte ett direkt utsläpp till recipienten. D8 har 
inte provtagits tidigare, utan anslutningspunkten upptäcktes under dagvattenutredningen.  
 
Tabell 4. Brunnarnas utsläppspunkter vid Volvo GTO Umeå och beskrivning av aktiviteter runtom respektive 
brunn. Brunnarna är V14-V19 samt D8. 

Brunn Utsläppspunkt Aktiviteter i området 
V14 Direkt utsläpp 

Umeälven 
Hantering, transportering och påfyllning av kemikalier. 
Miljöförråd med förvaring av farligt gods samt en 
energicentral där tankning av truckar sker. 

V15 Direkt utsläpp 
Umeälven 

Vid presshallen UB sker påfyllning av hydraulolja för 
pressverktyg, till cisterner placerade inomhus. 

V16 Direkt utsläpp 
Umeälven 

Tvätthall för truckar och traktorer. Viss avrinning från 
tvätthallen kan ske. Godsmottagning där lastning och 
lossning av gods sker.   

V17 Kommunalt 
dagvattennät, därefter 
Umeälven 

Truckverkstad och en avfallscentral. Till viss del 
trafickering av truckar. Bredvid brunnen ligger en väg 
som främst trafikeras av Volvo GTO Umeås personal. 
Söder om brunnen ligger Bölevägen. 

V18 Kommunalt 
dagvattennät, därefter 
Degernäsbäcken 

Ligger strax utanför huvudkontorsentrén UEA. V18 
ligger nära en större parkering och även en större väg.  

V19 Direkt utsläpp umeälv Godsmottagning där lastning och lossning av gods sker. 
Förvaring av lastbilshytter och övrigt gods, innan det 
fraktas vidare. Hög trafikering av truckar och lastbilar.  

D8 Kommunalt 
dagvattennät, därefter 
Degernäsbäcken 

Brunnen ligger söder om byggnaden UB. På brunnens 
östra sida ligger Bölevägen.  
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 Föroreningsberäkning 
I tabell 5 redovisas de värden som används för att beräkna flödet för respektive brunn samt 
resultatet av flödet. Värdena som använts är avrinningsyta, avrinningskoefficient och 
nederbörd. Värdena multipliceras med varandra för att få ut ett flöde. 
Avrinningskoefficienten och nederbörden är samma för alla brunnarna. Avrinningsytan 
skiljer sig däremot stort mellan vissa brunnar. Brunnen med den största ytan är V19 med 
88814 m2 och brunnen med den minsta ytan är V17 med 27275 m2. I bilaga 3 redovisas 
ytornas indelningar och area. Den brunn som har det högsta flödet är V19 och V17 är 
brunnen med lägst flöde.  
 
Tabell 5. Flödesberäkning av respektive brunn hos Volvo GTO Umeå (Svenskt vatten 2016, SMHI 2017). 

 
Tabell 6 visar Volvo GTO Umeås provtagningsresultat från 2010 när tre stickprover togs 
under en vecka. Resultatet är medelvärdet på de tre proverna. Eftersom det är stickprover ger 
det inte en rättvis bild på föroreningarna på grund av så kallade ”first flush”. Dessutom ger 
det ingen rättvis bild på årsmedelvärdet då det endast är provtaget under en vecka, vilket gör 
det svårt att jämföra med riktvärdena i tabell 8. 
 
Trots detta valdes det att presentera provtagningsresultatet från 2010, för att jämföra med de 
schablonhalter som visas i tabell 3 i metoden. Provtagningarna hade inga mätvärden för 
kväve, fosfor, oljeindex eller suspenderad substans. Generellt ligger de flesta värdena för 
Volvo GTO Umeå provtagningsresultat i tabell 6 lägre än schablonvärdena i tabell 3. Bly, 
Kadmium, krom, zink och benso(a)pyren har lägre halter i alla brunnar jämfört med 
schablonhalterna. Arsenik har lite lägre värden jämfört med schablonhalterna, bortsett från 
brunn V18 som har nästan 10 gånger så högt värde. I brunn V16 och V18 är halterna för 
koppar högre än schablonhalterna. Kvicksilverhalterna i alla brunnar är nästan dubbelt så 
höga som schablonhalterna. För nickel ligger de flesta halterna lite lägre i brunnarna, 
förutom i brunn V17 som har högre värden.  
 
 

 

  

Brunn Avrinningsyta  
(m2) 

Avrinningsko
efficient (%) 

Årsnederbörd 
(m/år) 

flöde 
m3/år 

Flöde 
l/ år 

V14 49851 0,5 0,600 14955,3 14955300 
V15 34376 0,5 0,600 10312,8 10312800 
V16 38877 0,5 0,600 11663,1 11663100 
V17  27275 0,5 0,600 8182,5 8182500 
V18  34824 0,5 0,600 10447,5 10447500 
V19 88814 0,5 0,600 26644,2 26644200 
D8 29950 0,5 0,600 8985,0 8985000 
Totalt 303 967 m2 - - 91190,4 91190400 
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Tabell 6. Medelvärde på föroreningshalter från tre stickprovtagningar på dagvatten under en vecka från år 
2010 hos Volvo GTO Umeå. Föroreningshalterna är från provtagningsbrunnarna V14-V19. 

 
Resultatet från uträkning av föroreningsbelastningen redovisas i tabell 7. Brunn V14-V19 
samt brunn D8 har beräknats. Resultatet som fås ut är i µg/år och för att få läsbara resultat 
har det valts att redovisa datat som kilogram per år, förutom för kvicksilver (Hg) och 
Bensopyren (BaP) som har redovisats som gram per år. Den brunn som har högst utsläpp är 
V19, därefter följer brunn V14 och V16. Den brunn som har lägst utsläpp är brunn V17, följt 
av D8.  
  

Ämne V14 V15 V16 V17 V18 V19 
Fosfor, P - - - - - - 
Kväve, N - - - - - - 
Arsenik, As  
(µg/l) 

1,2 1,2 2,7 1,4 37,7 1,6 

Bly, Pb (µg/l) 1,2 1,2 2,9 15,6 2,2 3,1 
Kadmium, Cd 
(µg/l) 

0,12 0,20 0,22 0,16 0,41   0,12 

Koppar, Cu 
(µg/l) 

7,8 19,7 45,3    21,3 52,7 17 

Krom, Cr 
(µg/l) 

1,2 1,2 1,5 10,1 2,9 6 

Kvicksilver, 
Hg (µg/l) 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Nickel, Ni 
(µg/l) 

13,7 1,6 11,8 21,2 12,0 9,2 

Zink, Zn 
(µg/l) 

15,7 48,7 108,3 170,0 156,7 128,7 

Oljeindex - - - - - - 
Suspenderad 
substans, SS 

- - - - - - 

Benso(a)pyre
n, BaP (µg/l) 

0, 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Tabell 7. Resultat för uträkning av föroreningsbelastning med schablonhalter för brunnarna V14-V19 och D8 
hos Volvo GTO Umeå.  

 

 Riktvärden  
De vanligaste ämnena i dagvatten valdes att ta med i resultatet för riktvärden. Ämnena listas 
i tabell 8 och är fosfor, kväve, arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink, 
oljeindex, suspenderad substans och benso(a)pyren. För de ämnen som släpps ut och som 
inte listas här, bör en bedömning göras från fall till fall. Riktvärden som listas är från 
Riktvärdesgruppen i Stockholm, Skellefteå kommun, Miljöförvaltningen i Göteborg och 
gränsvärden från Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). 
 

 Havs- och vattenmyndigheten 
Europaparlamentets och rådets direktiv (2000/60/EG) utgavs 2000. De 33 prioriterade 
ämnena för ytvatten i direktivet fick EU-gemensamma miljökvalitetsnormer. Detta direktiv 
har gett upphov till en föreskrift i Sverige ”klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten” (HVMFS 2013:19). Enligt Nationalencyklopedin (2017) är ytvatten det vatten som 
finns på markytan till exempel vattnet i en sjö eller flod.  
 
I tabell 8 visas gränsvärden för kemisk ytvattenstatus för inlandsytvatten som finns med i 
föreskriften. För kadmium varierar gränsvärdena beroende på vattnets hårdhetsklass. I 
tabellen är klasserna markerade från 1-5. Klass 1: < 40 mg CaCO3/l, klass 2: 40 till < 50 mg 

Föroreningsbelastning 
 V14 V15 V16 V17 V18 V19 D8  Totalt 
P   
(kg/år) 

4,486 3,094 3,499 2,45  3,13   7,993 2,696 27,348 

N   
(kg/år) 

26,92
0 

18,563 20,994 14,729 18,8   47,960 16,173 164,139 

As  
(kg/år) 

0,060 0,041 0,047 0,033 0,042  0,107 0,036 0,366 

Pb  
(kg/år) 

0,449 0,309 0,350 0,245 0,313  0,799 0,270 2,735 

Cd  
(kg/år) 

0,022 0,015 0,017 0,012 0,016  0,040 0,013 0,135 

Cu  
(kg/år) 

0,673 0,464 0,525 0,368 0,470  1,199 0,404 4,103 

Cr  
(kg/år) 

0,209 0,144 0,163 0,115 0,146 0,373 0,126 1,276 
 

Hg  
 (g/år) 

1,047 0,722 0,816 0,573 0,731 1,865 0,629 6,383 
 

Ni   
(kg/år) 

0,239 0,165 0,187 0,131 0,167 0,426 0,144 1,459 
 

Zn  
(kg/år) 

4,038 2,784 3,149 2,209 2,821 7,194 2,426 24,621 
 

Oljeind
ex   
(kg/år) 

37,388 25,782 29,158 20,456 26,119 66,611 22,463 227,977 
 

SS  
(kg/år) 

1495,5
3 

1031,2
8 

1166,31 818,25 1044,75 2664,4
2 

898,5 9119,04 
 

BaP 
(g/år) 

2,243 1,547 1,749 1,227 1,567  4,000 1,348 13,681 
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CaCO3/l, klass 3: 0 till < 100 mg CaCO3/l, klass 4: 100 till < 200 mg CaCO3/l och klass 5: 
≥200 mg CaCO3/l (HVMFS 2013:19). 
 

 Riktvärdesgruppen, Stockholm 
Rapporten ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp” av Riktvärdesgruppen (2009)  riktar 
sig främst till verksamheter runtom Stockholm och baserar sina riktvärden på vart 
dagvattenutsläppet sker. De indelar sina riktvärden i tre nivåer. Nivå 1: direkt utsläpp till 
recipient, nivå 2: delområde och nivå 3: verksamhetsutövare. Nivå 1 och 2 delas även in i 
mindre sjöar, vattendrag och havsvikar samt större sjöar och hav. I tabell 8 visas endast nivå 
1 för större sjöar och hav, samt nivå 3 för verksamhetsutövare. Detta då det är relevant för 
Volvo GTO Umeås dagvattenutsläpp. 
 
Riktvärdesgruppen har använt ett flertal olika rapporter som underlag till sitt riktvärden. Två 
rapporter från Naturvårdsverket (1999, 2008), Miljöförvaltningen i Göteborgs riktvärden för 
avloppsvattenutsläpp (Carlsrud och Mossdal 2008), Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/105/EG, Stockholm stads klassificering av dagvatten skriven av Ekvall et al. (2001) och 
rapporten om riktvärden av Environmental protection agency (2005).  
 

 Skellefteå 
Skellefteå tar hänsyn till recipienten i sina riktvärden. Skellefteås indelning är vid 
förbindelsepunkt, vid utsläppspunkt till recipient och vid utsläppspunkt till skyddsvärd 
recipient. Det underlag som använts för framtagandet av Skellefteås riktvärden är de 
föreslagna miljökvalitetsnormerna från Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/105/EG, Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag samt 
Stockholm läns ”förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp”. 
 
I tabell 8 redovisas riktvärden för ”vid förbindelsepunkt” och ”vid utsläppspunkt till recipient 
med högt skyddsvärde”. Dessa är relevanta för Volvo GTO Umeås dagvattenutsläpp, eftersom 
direktutsläppen sker till recipient med högt skyddsvärde och de övriga är inte direktutsläpp 
och bör därmed utgå från ”vid förbindelsepunkt”.  
 

 Göteborg 
Göteborgs riktvärden av miljöförvaltningen (2013) gäller för utsläpp av förorenat vatten vid 
utsläppspunkt. Riktvärdena skiljer inte på vart utsläppet sker utan endast att värdena ska 
uppfyllas vid utsläppspunkt. De nämner att om halterna i ett vatten är längre än riktvärdena 
kan det normalt accepteras att utsläpp sker till känslig recipient.   
 
Många av Göteborgs värden är betydligt lägre än de andra riktvärdena. De ämnen som är 
mycket längre jämfört med de andra riktvärdena är fosfor, koppar, zink och suspenderad 
substans. I bilaga 1 ”motivering till riktvärdena” till Göteborgs riktvärden kan man se att 
riktvärdena för koppar, zink och suspenderad substans baseras på förordningen om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554).  Några andra rapporter de 
har som grund för riktvärdena är Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG 
bilaga 1 ”miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen och vissa andra förorenade ämnen” 
och Naturvårdsverkets rapport ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag” 
(1999). Naturvårdsverkets rapport från 1999 finns inte längre tillgänglig, det är från denna 
rapport de hämtat riktvärdena för fosfor och kväve.  
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Tabell 8. Riktvärden från Stockholm (Riktvärdesgruppen 2009), Skellefteå kommun (2014), Göteborg 
(Miljöförvaltningen 2013) och gränsvärde för kemisk ytvattenstatus i inlandsytvatten (HVMFS 2013:19).  

  

 
Område 

Stockholm Skellefteå Göteborg HVMFS 
2013:19 

Beskrivning 

Direkt 
utsläpp 

till 
större 
sjöar 

och hav 

Verksa
mhets
utövar

e 

Vid 
utsläppsp
unkt till 
recipient 
med högt 
skyddsvär

de 

Vid 
förbindels

epunkt 

Utsläpp 
av 

förorenat 
vatten vid 
utsläppsp

unkt 

Gränsvä
rde, 

Årsmed
elvärde 

för 
inlandsy
tvatten 

Ämne Enhet       

Fosfor µg/l 200 250 150 230 50 - 

Kväve mg/l 2,5 3,5 2 3,5 1,25 - 

Bly µg/l 10 15 8 15 14 7,2 

Koppar µg/l 30 40 18 40 10 - 

Zink µg/l 90 150 70 140 30 - 

Kadmium µg/l 0,45 0,5 0,4 0,5 0,4 ≤0,08 
(1) 

0,08 (2) 
0,09 (3) 
0,15 (4) 
0,25 (5)  

Krom µg/l 15 25 10 25 15 - 

Nickel µg/l 20 30 15 30 40 20 

Kvicksilver µg/l 0,05 0,1 0,03 0,1 0,05 - 

Arsenik µg/l - - - - 15 - 

Suspenderad 
substans (SS) 

mg/l 50 100 40 100 25 - 

Oljeindex mg/l 0,5 1,0 0,4 5 1 - 

Benso(a)pyre
n (BaP) 

µg/l 0,05 0,1 0,03 0,1 0,05 0,05 
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 Flödesproportionell provtagningsplan 
 

 Resultat från telefonintervju 
Antal verksamheter som intervjuades var sju stycken, varav fem provtar sitt dagvatten. Av de 
sju verksamheter som intervjuades, var det endast fyra stycken som renade sitt dagvatten 
innan utsläpp till recipient eller kommunalt dagvattennät. Av de sju intervjuade är det två 
stycken som provtar flödesproportionellt. En verksamhet provtar både flödesproportionellt 
och med stickprov. Två verksamheter provtar endast med stickprov och två verksamheter 
provtar inte sitt dagvatten. 
 
Vid telefonintervju ställdes en fråga till de fem som provtar dagvattnet om vilka riktvärden 
verksamheten använder för att jämföra deras provtagningsresultat. Tre verksamheter 
använder de riktvärden som står i deras tillstånd. Två av dessa visste inte vart de 
härstammade ifrån. En verksamhet sa att Länsstyrelsen hade utformat värden som sedan 
skickats på remiss till miljökontoret i Umeå, samt att verksamheten hade fått yttrat sig. En 
verksamhet sa att de använder Skellefteås riktvärden och den sista verksamheten hade inga 
riktvärden att utgå från för dagvatten. 
  
I telefonintervjun ställdes frågan hur ofta verksamheterna provtar sitt dagvatten 
flödesproportionellt. Två av verksamheterna provtar dagvattnet kontinuerligt. Den andra 
verksamheten provtar en till två gånger i månaden. Verksamheten som provtar en till två 
gånger i månaden slutar provta från oktober till april, då det blir för kallt. Samtliga 
verksamheter som provtar dagvattnet flödesproportionellt, hade intern utrustning och 
laboratorium. Ingen av verksamheterna justerade provtagningsfrekvensen mellan årstiderna. 
Den ena verksamheten hade däremot planer på att börja justera provtagningsfrekvensen, 
eftersom flödena kunde variera mycket mellan årstiderna och att de nu hade provtagit 
flödesproportionellt under något år.  
 

 Kommunal vägledning 
Ett möte med Erika Nilsson vid Umeå kommun skedde den 9 maj 2017. Hon anser att 
föroreningsberäkningen är ett bra underlag för att få en inblick i vilka brunnar som eventuell 
har större föroreningsbelastning. De brunnar med högst föroreningsbelastning bör provtas i 
första hand. Bästa möjliga är däremot att alla brunnar provtas under samma period och 
under samma förutsättningar. Brunnarna bör minst provtas under höst och vår, då det kan 
förväntas höga flöden. Provtagningsperioden bör täcka in minst ett first flush och tiden efter 
ett first flush. På grund av så många provtagningspunkter rekommenderar Erika att hyra in 
en konsult som sköter provtagningen. Det viktigaste är däremot att tänka på är att 
provtagningen utförs av en certifierad provtagare och med rätt utrustning.  
 
Angående riktvärden tycker Erika att man främst bör beakta miljökvalitetsnormerna för 
vattenförekomster i första hand och göra en bedömning så att utsläppen av dagvatten inte 
riskerar att påverka vattenförekomstens status negativ. Däremot säger hon att det finns 
riktvärden som är framtagna så de går att jämföra med egna provtagningsresultat. Nilsson 
(2017c) påpekar dock att det viktigaste är att veta hur dessa riktvärden är framtagna och för 
vilka typer vatten de baseras på.  
 

 Provtagningsplan 
Den metod som har valts ut är flödesproportionell provtagning, eftersom den anses bäst 
lämpad för dagvatten och tillsynsmyndigheten anses att den metoden bör användas. Den 
första provtagningen bör vara omfattande, eftersom flödesproportionell provtagning aldrig 
har utförts tidigare. Efter en utförlig provtagning av alla provtagningsbrunnar går det 
förhoppningsvis att se vilka brunnar som eventuellt håller låga föroreningshalter och därmed 
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kan provtas i mindre utsträckning. Eftersom Volvo GTO Umeå inte har ett eget laboratorium 
eller certifierad provtagare, måste de hyra in någon som provtar samt hyra in utrustning. Det 
viktiga blir därmed att hitta ett bolag som kan uppfylla alla eller mestadels alla krav i 
provtagningsplanen. 
 
Enligt Miljösamverkan Stockholms län (2014) är provtagning lämpligt att utföra i utgående 
vatten från verksamheten och innan kontakt med utsläpp från andra verksamheter och med 
recipient. Samtliga provtagningspunkter som Volvo GTO Umeå har är utgående vatten från 
verksamheten som inte har kommit i kontakt med andra verksamheter eller recipient. 
Däremot mynnar kylvatten ut i brunn V14 och V15, eventuellt också en del till brunn V16. I 
tabell 9 visas de tänkta provtagningspunkterna och en beskrivning på punkternas 
lokalisering. D8 är en anslutningsbrunn som aldrig provtagits tidigare.  Denna brunn har en 
hög prioritet att provtas, trots att brunnen inte låg bland de högst belastade enligt tabell 7. 
Andra brunnar som är högt prioriterade är V19, V14 och V16 på grund av att de släpper ut 
mest föroreningar per år enligt föroreningsberäkningen. Viktigt att veta om brunn V19 är att 
den är väldigt djup och vid tidigare provtagningar har det varit svårt att nå vattennivån. 
Genom att granska tidigare provtagningsanalyser från Volvo GTO Umeå måste även brunn 
V18 och V17 prioriteras på grund av att de överstiger riktvärdena för en del föroreningar från 
provtagningen 2010. Se tabell 9 för mer information.  
 
Tabell 9. Beskrivande lokalisering för respektive provtagningsbrunn och kommentarer om provtagning och 
föroreningsproblem. 

Namn Lokalisering Kommentar 
V14 Ovanför där UB och UC möts, ovanför Nipvägen, ligger 

provpunkt V14. Den är ganska dold då den är intill en 
sluttning som ligger i en dunge. Snett nedanför 
provpunkten ligger även energicentralen och en 
personalparkering. 

Höga halter av 
kvicksilver 

V15 Ovanför där UB och UC möts, ovanför Nipvägen, ligger 
även provpunkt 15. Även denna provtagningspunkt är 
dold, då den ligger i en dunge.  

Höga halter av 
kvicksilver 

V16 Brunnen V16 ligger på Nipvägen, i närheten av 
hälsocentralen. Runtomkring brunnen är det en stor 
personalparkering. 

Höga halter av 
koppar och 
kvicksilver 

V17 Denna brunn ligger längst ut på områdets högra sida, vid 
UA. Den är strax ovanför återvinningscentralen och även 
i närheten till truckverkstaden.  

Höga halter av bly, 
zink och kvicksilver 

V18 Denna brunn ligger på södra sidan av byggnaden och 
ligger i gräset strax utanför huvudkontorsentrén. Vägen 
och personalparkeringen är någon meter ifrån brunnen. 

Höga halter av 
koppar, arsenik, zink 
och kvicksilver. 

V19 Denna brunn ligger vid en stor öppen yta i närheten av 
staketet, ovanför UE. Området trafikeras av många 
truckar. Denna brunn är djup och har haft problem att 
provtas vid stickprovtagning.  

Höga halter av 
kvicksilver. Djup 
brunn. 

D8 
 

Brunnen ligger vid verksamhetens södra sida intill 
Bölevägen.  

Aldrig provtagits 

 
Riktvärdesgruppen (2009) nämner att provtagning bör pågå åtminstone över flera 
regntillfällen och helst ett helt år, för att få en rättvisande bild. De säger däremot att 
provtagningsperioden bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Under mötet med 
tillsynsmyndigheten anser Erika Nilsson (2017c) att Volvo GTO Umeå bör provta sitt 
dagvatten minst en gång under hösten och våren, då det kan förväntas att vattenflödet är 
högt. Hon anser att provtagningsperioden bör täcka in minst ett first flush och tiden efter ett 
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first flush. Erika Nilsson (2017c) anser att för bästa tillförlitliga och jämförelsebara resultat, 
bör alla provtagningspunkter provtas samtidigt. Detta bör däremot diskuteras med de som 
skall provta, eftersom det måste finnas tillräckligt med utrustning. Val av utrustning bör 
väljas tillsammans med den som ska prova. Det viktigaste att tänka på är att provtagningen 
utförs av en certifierad provtagare och med rätt utrustning (Nilsson 2017c).  
 
Enligt uträkningarna för flödet i tabell 5 har brunnarna ett högt flöde under året. Det är 
viktigt att tänka på vid flödesproportionell provtagning, eftersom insamling av delprov sker 
efter en viss volym vatten. En lämplig volym bör därmed väljas för att inte samlingsprovet 
ska fyllas. Detta måste diskuteras med den som ska provta. Justering av provtagningsvolym 
mellan årstider är något som inte går att tillämpa vid första provtagningen. Eftersom det nu 
endast utförts en uträkning på flödet på ett år, finns ingen information om hur variationerna 
är mellan årstiderna. Justering av provtagningsvolymen mellan årstider bör därmed 
diskuteras efter att ha provtagit ett par gånger.  
 
 

5 Diskussion  
 
 
Diskussionen delas upp i tre delar; föroreningsberäkning, riktvärden och provtagningsplan. 
Under varje del kommer resultatet och felkällor att diskuteras. 
 

 Föroreningsberäkning 
 

 Metod 
Genom att jämföra schablonhalterna med Volvo GTO Umeås provtagningsdata från 2010, 
kan man se att föroreningarna varierar relativt mycket mellan vissa brunnar. Detta kan delvis 
bero på att det sker olika aktiviteter runtom brunnarna och därmed kan vissa brunnar få 
högre koncentrationer av vissa föroreningar. Detta är en nackdel med att använda 
schablonhalter, men det ansågs däremot bättre att använda det i detta fall. Detta på grund av 
att provtagningarna endast skett med stickprov och inte längre än en veckas tid och därmed 
inte ger en rättvis bild av föroreningsutsläppen.  
 
Avrinningskoefficienten som valdes var bebyggelsetypen industri. Det som hade kunnat 
göras istället var att dela in respektive brunn i olika ”typer av ytor” enligt Svenskt vatten 
(2016). Sedan få ut ett medelvärde på avrinningskoefficienten för respektive brunn. I denna 
rapport valdes inte denna metod på grund av den orimligt långa tid det skulle ta. 
 
Vid undersökning av metod för föroreningsberäkning har Stormtac används i de rapporter 
som granskats. Stormtac är en uträkningsmodell som SWECO har skapat och den baserar sig 
på schablonhalter som är framtagna under en lång tid. Då varken Umeå universitet eller 
Volvo GTO Umeå hade licens till detta program och det inte fanns någon budget att 
införskaffa, kunde inte Stormtac användas till denna rapport. När Stormtac inte kunde 
användas behövde uträkningen förenklas för att klaras av manuellt. Eget data fick insamlas 
från rapporter och hemsidor och därmed blev det egna tolkningar av vilket data som skulle 
användas. Till exempel val av avrinningskoefficienter och schablonhalter.  
 

 Kylvatten 
Kylvattnet gick inte att ta med i beräkningarna då det inte finns uppgifter om hur mycket 
vatten som går ut i respektive brunnar samt att inga schablonhalter för föroreningar i 
kylvatten finns. Kylvattnet vid Volvo GTO Umeå bör däremot inte bli förorenat då det endast 
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blir uppvärmt innan utsläpp. Möjligtvis kan ledningarna som vattnet leds i lossa vissa 
metaller till exempel zink. Är vattnet förorenat bör det bero på att det redan är det vid 
upptaget, vilket är från Umeälven eller grundvattnet. Om det nu antas att kylvattnet är ”rent” 
kommer det alltså ske en utspädning av dagvattnet i de brunnar som kylvattnet mynnar ut i. 
De brunnarna som Volvo GTO Umeå tror att kylvattnet mynnar ut i är V14, V15 och kanske 
V16. Vid provtagning i dagvattenbrunnarna hos Volvo GTO Umeå kan därmed brunnarna 
V14, V15 och eventuellt V16 visa lägre föroreningshalter jämfört med de andra brunnarna. 
Om provtagningsresultat ska jämföras med riktvärden, bör detta tas i åtanke för dessa 
brunnar.  
 

 Felkällor 
För att säkerställa att resultatet stämde angående utsläppspunkter i dagvattenutredningen, 
kontaktades Conny Persson vid VAKIN. Inga fältstudier utfördes, utan Connys ord och 
kartorna ansågs som tillräckligt bra underlag. Angående aktiviteterna som antecknades i 
fältstudien kan de variera under året och till exempel ombyggnationer kan skapa nya eller 
tillfälligt ta bort vissa aktiviteter.  
 
Med de resurser som fanns var det svårt att veta exakt vart gränserna skulle dras vid 
utformning av nya ritningen för avrinningsytor. Därför fick en del uppskattningar och 
antaganden göras, men vid slutgiltigt beslut skedde kommunikation med Conny Persson hos 
VAKIN. 
 
Istället för att beräkna föroreningsbelastningen med det data som Volvo GTO Umeå hade, 
valdes Stormtacs (2017) schablonvärden för föroreningar vid industri istället. 
Schablonhalterna ansågs mer tillförlitliga än att använda data från stickprovtagning, men 
som tidigare sagt ser man att föroreningshalterna i brunnarna kan skilja relativt mycket från 
varandra.  
 
Nederbördsdatat är hämtat från SMHI (2017) och är från 2016. Vid granskning av bilden 
ansågs det att nederbörden var 600 mm/år vid Umeå. Datat kan skilja sig en del från 
verkligheten eftersom datat inte är hämtat från någon mätstation i Umeå, vilket hade varit 
det optimala.  
 

 Riktvärden 
Då kylvatten mynnar ut i några dagvattenbrunnar blir det problematiskt att tillämpa vissa 
riktvärden. Riktvärdesgruppen och Skellefteå kommuns riktvärden gäller till exempel endast 
för dagvatten och är inte användningsbart om annat vatten tillförs. ”Utsläpp av annat vatten 
eller grumling vid anläggningsarbeten innebär en annan sorts belastning avseende mängd, 
flödesvariation och sammansättning än vad dessa riktvärden är grundade på” skriver de båda 
i rapporterna (Riktvärdesgruppen 2009, Skellefteå kommun 2014).  
  
Gränsvärdena i tabell 8 från förordningen HVMFS 2013:19 gäller för ytvatten. Då ytvatten 
inkluderas som vatten på markytan, till exempel vattnet i en sjö eller flod enligt 
Nationalencyklopedin (2017), är det mycket mer vatten än bara dagvattnet som inräknas. 
Därmed är dessa gränsvärden inte särskilt tillämpningsbara för dag- och kylvatten. Dessa 
nationella gränsvärden är däremot de närmaste man kan komma för dagvatten i Svensk 
lagstiftning. 
 
Göteborgs riktvärden gäller utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipient vid 
utsläppspunkt. I rapporten skriver de att förorenat dagvatten klassas som avloppsvatten 
(Miljöförvaltningen 2013). Fördelen med att ha riktvärden för förorenat vatten är att det går 
att tillämpa för dagvatten som även innehåller annat vatten. I detta fall har Volvo GTO Umeå 
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kylvatten som mynnar ut i brunn V14, V15 och eventuellt V16. I rapporten säger de att de 
främst har utgått från miljökvalitetsnormer i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/105/EG och MKN för fisk- och musselvatten. De har till exempel även använt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i sjöar och vattendrag. Detta 
underlag är inte längre tillgängligt, men granskar man Göteborgs kommentarer om 
riktvärdena står det att de använt ”nedre gräns för klass 4, Mycket höga halter” för både 
fosfor och kväve. För MKN för fisk- och musselvatten som finns i SFS (2001:554) kan man se 
att de för zink har använt gränsvärdet för laxfiskvatten med hårdhet 10 mg CaCO3/l vatten. 
För koppar har de använt riktvärden med samma hårdhet på vattnet. Enligt VAKIN (2015) är 
Umeå kommuns dricksvatten mjukt och ligger på 28 mg CaCO3/l vatten. Om man antar att 
hårdheten för vattnet är detsamma för Umeälven och Degernäsbäcken, är värdena för zink 
och koppar tillämpningsbara. Detta då nästa steg för hårdheten för vattnet i SFS (2001:554) 
är 50 mg CaCO3/l vatten. Däremot måste man tänka att miljökvalitetsnormerna gäller för 
vatten och inte specifikt dagvatten. Därmed kan dessa halter anses lite låga, särskilt för Volvo 
GTO Umeå då Umeälven är en stor recipient och dagvattnet hinner därmed spädas ut fort. 
Eftersom kylvatten mynnar ut i dessa brunnar och vattnet ansågs som rent, bör det därför bli 
en utspädning och troligtvis kan dessa riktvärden bli enklare att uppnå trots att de anses låga. 
 
Stockholm har använt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i sjöar och 
vattendrag som underlag till sina riktvärden, precis som Göteborg. Däremot står det inte 
vilken klass de utgick ifrån för kväve och fosfor. Riktvärdesgruppen (2009) säger däremot i 
rapporten att riktvärdena är satta utifrån föroreningshalter i dagvatten från mindre 
förorenade markanvändningar till exempel skogsmark och villaområden, för att krav för 
rening inte är rimligt att ställa för sådant dagvatten. Jämför man riktvärdena i tabell 8 går 
det att se att Göteborgs värden är betydligt lägre, det kan då antas att Stockholm inte har valt 
klass 4 som Göteborg. I Stockholms rapport står det även att de har använt 
Miljöförvaltningen i Göteborgs riktlinjer och riktvärden från 2008. Detta är en gammal 
version av Miljöförvaltningen (2013) som beskrivs i detta arbete. Något som skiljer sig med 
Stockholms underlag är en amerikansk rapport av Environmental protection agency (2005). 
Stockholm baserar sina riktvärden på vart utsläppet sker och delar även in detta i storleken 
på recipienten där utsläppet sker. Fördelen med detta är att mindre vattendrag, sjöar och 
havsvikar får strängare riktvärden jämfört med större sjöar och hav. Nackdelen är att det är 
ingen skillnad på ett skyddsvärt eller känsligt vatten. Det kan behövas strängare krav för 
dessa och det är ingenting Stockholms riktvärden tar hänsyn till.  
 
Skellefteå baserar sina riktvärden på recipienten vilket skiljer sig från Stockholms riktvärden 
som utgår från vart utsläppen sker. Fördelen att utforma riktvärden baserat på recipientens 
skyddsvärde är att man kan vara säkrare på att recipienten inte försämras av utsläppen, om 
de håller sig under riktvärdena. Nackdelen kan vara att riktvärdena inte skiljer sig beroende 
på storleken av vattendraget, sjöar med mera. Känsligheten på ett vatten är mindre om 
vattnet har en hög vattenomsättning (Skellefteå 2014), därmed kan större vatten vanligtvis 
klara av högre koncentrationer av föroreningar jämfört med ett mindre vatten som har lägre 
vattenomsättning. Det underlag som använts för framtagandet av Skellefteås riktvärden är de 
föreslagna miljökvalitetsnormerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG, 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag samt Stockholm läns rapport 
”förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp”.  
 

 Degernäsbäcken 
Som dagvattenutredningen säger, se tabell 4, mynnar båda dagvattenledningarna från brunn 
V18 och D8 på verksamhetens södra sida ut till Degernäsbäcken. Brunnarna kopplas på 
kommunens dagvattennät som sedan stäcker sig genom ett bostadsområde, innan det 
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slutligen släpps ut i Degernäsbäcken. Det handlar alltså inte om ett direktutsläpp och 
dagvattnet från de två brunnarna hinner därmed spädas ut innan utsläppet till bäcken.  
 
Riktvärdena ”verksamhetsutövare” från Riktvärdesgruppen (2009) och ”vid 
förbindelsepunkt” från Skellefteå kommun (2014) är tillämpningsbara för brunnarna V18 och 
D8, eftersom det inte handlar om ett direkt utsläpp till recipient. Riktvärdena från 
Miljöförvaltningen (2013) behöver inte tillämpas till dessa brunnar eftersom inget annat 
vatten än dagvatten leder ut till dessa brunnar. 
 

 Umeälven 
Miljöförvaltningens riktvärden i Göteborg går att tillämpa för brunnarna V14, V15 och V16 
som har kylvatten som även mynnar ut i dagvattnet. Det går däremot att ifrågasätta om man 
bör använda de låga nivåerna som är för zink, koppar, suspenderad substans, kväve och 
fosfor. Som beskrivet ovan är de baserade på MKN för fiskevatten och baserat på nedre gräns 
för klass 4, Mycket höga halter. Det är däremot viktigt att ta i hänsyn att Umeälven anses som 
skyddsvärd på grund av att det är ett fiskevatten och att det är en vattenförekomst. Brunn 
V17 har inte ett direkt utsläpp till Umeälven, därmed bör riktvärdena ”’Verksamhetsutövare” 
för Riktvärdesgruppen och ”Vid förbindelsepunkt” för Skellefteå kommun tillämpas. Brunn 
V19 har direktutsläpp till Umeälven, därmed bör riktvärdena ”Direkt utsläpp till större sjöar 
och hav” för Riktvärdesgruppen och ”Vid utsläppspunkt till recipient med högt skyddsvärde” 
för Skellefteå kommun tillämpas. Eftersom Umeälven bedöms som skyddsvärd bör Skellefteå 
kommuns riktvärde användas i första hand.  
 

 Felkällor 
Felbedömningar av riktvärdena kan ha skett, bedömningen har endast skett på egen hand 
med hjälp av rapporternas egna förklaringar för tillämpning av riktvärdena. Det kan 
eventuellt finnas riktvärden som är bättre att tillämpa för Volvo GTO Umeå. Det granskades 
en del rapporter innan urval av riktvärdena utfördes. De riktvärden som är med i denna 
rapport ansågs däremot bäst tillämpningsbara för Volvo GTO Umeå.  
 
En egen bedömning om recipienternas skyddsvärde med hjälp av Skellefteå kommun (2014) 
rapport utfördes. En diskussion gjordes därefter med Erika Nilsson vid Umeå kommun. 
Det finns för lite underlag än för att göra en säkert bedömning över vilket skyddsvärde och 
känslighet recipienterna har. Umeå kommun håller på att ta fram en dagvattenstrategi , men 
i dagsläget är det inte klart om Umeå kommun kommer att ta fram någon översiktlig 
bedömning av olika recipienters skyddsvärde och känslighet, liknande Skellefteå kommuns 
dagvatten strategi. 
 

 Provtagningsplan 
Istället för att inrikta sig på verksamheter runtom Västerbotten, kunde verksamheter i andra 
delar av Sverige även kontaktats. Till exempel runt om Stockholm och Göteborg, då de har 
arbetat längre med dagvattenfrågor.  
 
Enkäten till telefonintervjuerna hade kunnat bearbetas mer innan intervjuerna. 
Kommunikation med experter inom dagvatten och provtagning av dagvatten hade även 
underlättat innan telefonintervjuerna. Vid svar på frågor om vilka riktvärden verksamheterna 
använda för jämförelse av provtagningsresultat med mera, var det tre som sa att de följde de 
riktvärden som stod i tillståndet. Det var bara en verksamhet som visste hur dessa hade tagits 
fram. Någon mer tid lades inte ner att undersöka hur de andra riktvärdena hade tagits fram.  
 
Eftersom Volvo GTO Umeå måste hyra in utrustning och certifierad provtagare, hänger det 
mycket på bolaget hur länge provtagningsperioderna blir och om alla brunnar kan provtas 
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samtidigt. Därmed bör Volvo GTO Umeå se till att välja ett bolag som kan uppfylla så många 
krav som möjligt i provtagningsplanen. 
 

 Felkällor 
På grund av för lite resultat från telefonintervjuerna kunde inga slutsatser dras från den. 
Därmed blev intervjun med tillsynsmyndigheten ett stort underlag för resultatet istället. På 
grund av detta kunde inga detaljerade metoder beskrivas i provtagningsplanen. Det valdes 
även att inte diskutera specifik utrustning i provtagningsplanen. Metoder och utrustning får 
istället diskuteras med de som ska provta dagvattenbrunnarna. Vid diskussion med bolaget 
bör det tydligt framgå vad det är för typ av provtagningspunkter så att bäst lämpad 
utrustning och metod kan användas vid provtagning. 
 

 Slutsats 
Det går inte att dra någon slutsats angående vilka metoder och riktvärden som verksamheter 
använder för flödesproportionell provtagning, eftersom underlaget blev för litet. Det som går 
att säga är att få verksamheter idag använder denna metod fast det anses vara den bästa 
provtagningsmetoden för dagvatten. På grund av lite underlag och att det inte finns några 
nationella riktlinjer blev det även svårt att skriva en provtagningsplan. Det viktiga blir 
därmed att vid första flödesproportionella provtagningen hos Volvo GTO Umeå bör metod 
och utrustning diskuteras med bolaget som ska provta. Alla provtagningsbrunnar bör 
inkluderas under första året av provtagningar.   

Vid granskning av riktvärdena märktes det att många använder varandras rapporter som 
underlag vid utformning av dagvattenriktvärden. De riktvärden man bör använda är de som 
baseras på om utsläpp sker till skyddsvärd recipient, då kan påverkan på recipienten 
minimeras. För Volvo GTO Umeå där dagvattnet släpps ut utan rening till recipient är det att 
föredra Skellefteå kommuns riktvärden, eftersom de använder en metod som ställer högre 
krav om utsläpp sker till en skyddsvärd recipient. Om annat vatten mynnar ut till dagvattnet 
är inte Skellefteå kommuns riktvärden tillämpningsbara, utan då bör Miljöförvaltningens 
riktvärden tillämpas.  

Det är svårt och tidskrävande att räkna ut en föroreningsbelastning om ett område har flera 
utsläppspunkter. Använder man samma avrinningskoefficienter kan det även bli relativt 
missvisande för respektive utsläppspunkt om man använder schablonhalter för 
föroreningshalterna. Den brunn som har störst föroreningsbelastning hos Volvo GTO Umeå 
är brunn V19 och den mynnar ut till Umeälven. Den brunn som har minst utsläpp är V17, 
men eftersom den inte har ett direkt utsläpp till Umeälven blir det V15 som har den lägsta 
föroreningsbelastningen på recipienten. Degernäsbäcken har inga direktutsläpp från Volvo 
GTO Umeås dagvatten, men av de två brunnarna som mynnar ut dit har V18 högst utsläpp 
och D8 lägst utsläpp.  
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Bilaga 1 – Provtagningsbrunnar hos Volvo GTO Umeå 

 
Figur 1. Bilden visar Volvo GTO Umeås anläggning. Gröna markeringar är dagvattenledningar och röda markeringar är spillvattenledningar. Provtagningsbrunnarna för 
dagvatten är markerade från V14-V19 samt nya provtagningsbrunnen som är märkt D8.



 
 

 
 

Bilaga 2 - Enkät för telefonintervju 
Detta är en enkät som kommer vara till underlag för ett examensarbete inom dag- och 
kylvatten vid Umeå universitet. 
 
Syftet med enkäten är att få en mer inblick i verksamheters metoder för provtagning av 
dagvatten. Enkäten vill nå ut främst till verksamheter som använder flödesproportionell 
provtagning, eftersom denna metod anses bäst lämpad för dagvatten.  

 

Verksamheten 

Verksamhetsnamn  
 

Kontaktperson 
 

Telefonnummer 
 

E-post 
 

Verksamhet 
 

Kommun 
 

 

 

Provtagning 

Renar ni dagvattnet innan utsläpp? Om ja, 
hur renar ni dagvattnet? 

□ Ja  

□ Nej 

Provtar ni dagvattnet? 

□ Ja 

□ Nej 

Vilken provtagningsmetod använder ni för 
dagvatten? 

□ Stickprov 

□ Tidsstyrd provtagning  

□ Flödesproportionell provtagning 

□ Annat: 

Varför valdes denna provtagningsmetod? 
 
 

3. Hur ofta sker provtagning av dagvatten? 
 



 
 

 
 

 

  

I vilka punkter provtar ni dagvattnet? Hur många punkter är det? 
 

7. Vart leds dagvattnet som provtas? 

□ Kommunalt dagvattennät 

□ Recipient 

□ Annat 

8. Om det leds ut till recipient, vilken typ av 
recipient är det? 

□ Hav 

□ Älv 

□ Bäck 

□ Annat 
10. Vem provtar erat dagvatten? 

□ Intern personal: 

□ Inhyrd personal: 

11. Vilka krav har tillsynsmyndigheten på er dagvattenhantering? 
 

12. Vilka riktvärden utgår ni ifrån? Varför valdes dom? 
 



 
 

 
 

Flödesproportionell provtagning 

13. Beskriv er flödesproportionella provtagning  

14. Vilken utrustning används vid provtagning? 

□ Intern inköpt utrustning 

□ Extern utrustning 
 
15. Hur länge brukar en provtagning ske innan ett samlingsprov tas? 

Hur länge brukar ni provta vid respektive punkt?  
 

16. Hur många regn uppskattar ni att det 
provtas per år?  

□ 1-4 

□ 5-9 

□ 10-14 

□ ≥ 15 

17. Justeras provtagningsfrekvensen efter 
årstider? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

18. Övrigt 

 

Jag kan eventuellt behöva kontakta er igen för kompletterande frågor. Om ni önskas vara 
anonyma i examensarbetet går det självklart bra.  
 
Tack för att ni ställer upp i denna enkät! 



 
 

 
 

Bilaga 3 - Avrinningsytor 
 

 
Figur 2. Indelning av avrinningsytan för respektive provtagningsbrunn för dagvatten samt ytor för en grus- och gräsyta hos Volvo GTO Umeå. Ytorna är angivna i 
kvadratmeter
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