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Sammanfattning 

Avsmältning och miljöpåverkan från kommunal snödeponi 

Martin Rutberg 

Under vintern 2010/2011 föll det mycket snö i Uppsala. Delar av denna transporterades bort 

från gatunätet och lades på hög i form av snödeponier. En av dessa placerades i Kungsängen. 

Eftersom snön i dessa deponier primärt kommer från trafikmiljön i Uppsala stad/tätort kan 

den innehålla föroreningar relaterade till trafikmiljö, bland annat salter. Dessa föroreningar 

skulle kunna påverka huvudrecipienten (Fyrisån) om de frisätts i stor mängd. 

Detta examensarbete har som syfte att genom fältmätningar undersöka hur fort en snödeponi 

smälter, samt i vilka halter den släpper ifrån sig lösta salter som frisätts vid smältningen. 

Dessa mätdata jämförs sedan med publicerade data kring smältning av glaciärer samt med 

undersökningar om föroreningsmängder i snö. 

Resultatet blir en beskrivning av smältningen av deponin och dess inverkan på den miljö den 

är förlagd till, samt en uppskattning av massflödet av salter i smältvattnet från deponin 

jämfört med salttransporen i Fyrisån. 

Studien visar att den deponerade snön under smältningen uppvisar plastisk förändring med en 

frigörelse av ca 5000 m
3
 vatten per vecka. Halterna av frisatta salter, som uppmätts med halter 

upp till 230 mg/L Cl
-
, 85 mg/L SO4

2-
, och 18 mg/L NO3

-
, är sådana att de kan påverka 

deponins närområde, men ger inte huvudrecipienten anmärkningsvärda tillskott. 
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Abstract 

 Snowmelt and environmental impact from a municipal snow dump 

Martin Rutberg 

During winter 2010/2011 there was heavy snowfall in the area of Uppsala. Parts of the snow 

that fell were removed from the streets and deposited in snow dumps. One of those snow 

dumps was placed at Kungsängen. Since most of the snow in those dumps is from the urban 

environment in Uppsala they might contain pollutants related to traffic, like certain salts. 

These pollutants could affect the main recipient (river Fyrisån) if they are released in large 

amounts. 

This undergraduate thesis aims to, by using measurements, understand how a snow dump 

melts and to examine some of the pollutants released during the melting process. The data 

collected will then be compared to published data concerning glacial melting and data of 

pollutants in snow. The result is a description of the melting of the snow dump, the 

environmental impact of the snow dump and an estimate of the mass transport of salts in 

meltwater from the snow dump compared to the mass transport in the river Fyrisån. 

The results idicate that the deposited snow shows plastic deformation while releasing about 

5000 m
3
 water per week. The dissolved salts, which were measured in concentrations up to 

230 mg/L Cl
-
, 85 mg/L SO4

2-
 and 18 mg/L NO3

-
, are of such levels that they might affect the 

area close to the snow dump, but should not significantly affect to the main recipient. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige faller en del av årsnederbörden i form av snö. Snön på gator och vägar avlägsnas i 

första hand genom att den plogas bort och placeras någonstans i anslutning till vägsystemet. 

Om snömängden under en vinter är stor kan denna snö behöva forslas bort till en snödeponi. 

Under en snörik vinter kan dessa deponier växa till högar av betydande volym som ligger 

kvar långt efter att all annan snö har smält bort, lite liknande en glaciär om än av antropogent 

ursprung. Då den snö som läggs i deponi inte kan betraktas som nyfallen, utan har spenderat 

en viss tid i trafikmiljö, finns anledning anta att den har ansamlat föroreningar som kan 

kopplas till trafik. Det finns anledning att fundera på hur dessa föroreningar frisätts vid 

avsmältning av den deponerade snön, och vad de kan ha för påverkan på vattenmiljön. Då blir 

det också intressant att ta reda på hur snabbt den deponerade snön smälter. 

Huvudobjektet för denna undersökning är en snödeponi i Kungsängen intill Fyrisån i Uppsala 

kommun. 

1.1.1 Uppsala kommuns policy vad gäller omhändertagandet av snö i trafiknätet 

När det har kommit ca 5 cm snö börjar kommunen ploga bussgator och huvudleder samt 

gång- och cykelvägar. På vissa bussgator och huvudleder i centrum är det så trångt att snön 

måste avlägsnas från gatunätet vid varje snöfall. Detta påbörjas samtidigt med snöplogningen. 

På övriga gator transporterar kommunen bort snön när det inte finns plats att lägga upp snön 

på gångbanorna för ytterligare två snöfall. Från gång- och cykelvägar körs det inte bort någon 

snö.  

Kommunen hade under vintern 2010/2011 tre fasta snödeponier, en i Nyby, en i Librobäck 

och en i Lurbo. När dessa under denna snörika vinter fyllts till sin maximala kapacitet 

tvingades man upprätta tillfälliga deponier. Den undersökta deponin i Kungsängen intill 

Fyrisån var en sådan tillfällig deponi (Hasselborn (2011) personlig kontakt). 

1.1.2 Utgångspunkter 

Finns det skäl att anta att föroreningarna i smältande snö frigörs i så hög koncentration att de 

kan påverka den lokala vattenmiljön?  Denna fråga ligger till grund för detta arbete. 

Den lokala miljön kan dels definieras som den mark som tar emot vattnet från den smältande 

snön, dels som huvudrecipienten, ett vattendrag. Dessa två aspekter bör skiljas åt. Den 

kringliggande marken får enbart tillskott från den ovanlagrade snön (deponin), förutsatt att det 

sker infiltration i marken samt närliggande utsläppskällor medan Fyrisån, huvudrecipienten, 

erhåller tillskott av föroreningar längs hela sitt flöde. Dessutom bör det tas i beaktande att 

deponin utgörs av från gatunätet avlägsnad nederbörd (snö) vilken ändå skulle ha gett tillskott 

till recipienten vid smältning. Eventuellt kan det till och med vara så att genom att deponera 

snö i stora koncentrationer i ett antal lokaler minskas toppen av tillförda föroreningar under 

smältperioden genom att smältperioden utökas. Även om totalmängden förorening är 

densamma blir tillskottet under smältperioden mer utsträckt då den deponerade snön avsätter 

föroreningarna under en längre tidsperiod.  
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1.2 Syfte 

Studien utfördes vid snödeponin i närheten av Kungsängsverket. Deponin var belägen öster 

om Kungsängsbron, ca 200 m söder om Kungsängsleden och 300 meter öster om Fyrisån 

(figur 1). Syftet var att  

 fastställa hur snabbt snödeponin smälter 

 bestämma halterna av vissa salter som frisätts vid smältningen 

 fastställa vart smältvattnet tar vägen 

 undersöka hur närmiljön påverkas när deponerad snö från trafiken smälter 

För att uppfylla syftet genomfördes provtagningar i snön och i smältvattnet och mätningar på 

vanligt förekommande salter som i smältvatten kan kopplas till trafik.  

 

 

Figur 1. Deponiområdet vid Kungsängsverket i Uppsala. Bilden visar i överkant Kungsängsleden och 
skärs i vänstra delen av Fyrisån. Kartdata copyright Lantmäteriet i2012/921. 
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2 Snösmältning 

Snö består av iskristaller. Nedan kommer termen is att användas nästan uteslutande för att 

beskriva både snö och is eftersom det som skiljer är storleken på kristaller och 

packningsgraden. Innan diskussionen om avsmältningen av deponin på allvar påbörjas är det 

av vikt att studera hur och hur fort snö smälter. 

Vilka faktorer påverkar snösmältning? All snö som smälter omvandlas inte till vatten, en del 

kan sublimera under varma soliga dagar på våren. I följande avsnitt görs dock antagandet att 

huvudparten av snösmältningen är en omvandling till flytande vatten. 

2.1 Allmänt 

Avdunstning (evaporation) är ett flöde i den hydrologiska cykeln och även en komponent i 

energibudgeten vid jordytan. Den hydrologiska balansen kan skrivas så här:  

P = E + E + S  (1) 

P = Nederbörd 

E = Evapotranspiration, kombination av evaporation och transpiration 

R = Avrinning 

∆S = Vattenlagring 

I de fall man talar om ett hydrologiskt år brukar förändringen av vattenmagasinen sättas lika 

med 0 eftersom vattenmagasinen fylls på och töms under året. 

Då temperaturen (T) < 0 och det faller snö kan snöackumulationen skrivas till 

Ssnö ≈ P (2) 

Eftersom varken evaporation eller transpiration från växtlighet är av nämnvärd betydelse 

kommer det mesta av den fallna snön att ligga kvar på marken. Viss avrinning kommer 

fortfarande att ske både i större ytvattendrag och genom grundvattnet. Förändringar i snön kan 

ske vid töväder, om än bara som kompaktering av snötäcket. Vattenekvivalenten kommer att 

vara densamma då det som händer vid kompaktion är, att mellanrummet mellan iskristallerna 

i snö minskas eller att flera mindre iskristaller smälter samman till en. Det som minskar vid 

kompaktering är mellanrummet mellan iskristallerna, inte snömassan. 

∆Ssnö kommer inte att beteckna en påfyllnad av grundvattenmagasin utan en påbyggnad av 

snötäcket. Detta snötäcke försvinner sedan under våren. Vid snösmältning kommer ∆Ssnö 

nästan helt att övergå  till avrinning, R, ur ekvation (1). 

2.2 Energibudgeten 

Fysikaliskt och kemiskt är snö vatten i fast form istället för i flytande. För att omvandla vatten 

i fast form till vatten i flytande form krävs energi. Den energi som genererar smältning 

kommer primärt från solens instrålning. Nedan presenteras några olika matematiska modeller 

för beräkning av den energi som finns tillgänglig för snösmältning. De utgår alla från en 

jämvikt, men presenterar energifördelningen på olika sätt. Två viktiga termer att ha med vid 

diskussion om snösmältning är smältvärme och ångbildningsvärme. Dessa två termer 

betecknar den energi som går åt till den fysikaliska omvandlingen av vatten från fast till 

flytande samt från flytande till gas, fasomvandling. Vid uppvärmning av endast en fas 

används inmatad energi i systemet för att värma upp fasen, medan den energi som åtgår vid 

fasomvandlingen inte tillför systemet värme utan åtgår till att förändra ämnets fysikaliska 

egenskaper, ett tröskelvärde som måste passeras. 
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Smältvärme =Heat of fusion = Energi för fasomvandling från fast till flytande. 

Ångbildningsvärme = Heat of vaporisation = energi för fasomvandling från flytande till gas. 

I sin enklaste form antas all nettoinstrålning ger upphov till uppvärmning av luft, evaporation 

av vatten samt uppvärmning av mark (Rodhe, 2000). 

Rn = H + L × E+G
 (3)  

Rn =Nettostrålning (W/m
2
) 

H = Sensibelt värmeflöde (W/m
2
) 

    = Latent värmeflöde genom avdunstning (W/m
2
) 

E = Avdunstning (kg/(s m
2
)) 

L = Ångbildningsvärme (J/kg ) 

G = Värmeenergin lagrad i underlaget (konduktion i underlaget) (W/m
2
) 

I energibalansen blir resulterande enhet W/m
2
, alltså energi per tid och yta.  Avdunstningen 

deltar som en antingen kylande faktor (inkommande värmestrålning får vatten att 

fasomvandlas från vätska till gas) eller som en värmande faktor (varm, fuktig luft kyls och 

vattenånga i luften fasomvandlas till vätska och värmer sin omgivning). Avdunstningen drivs 

av en skillnad i ångtryck vid ytan och i ovanvarande atmosfär. Då temperaturen för is inte kan 

överstiga 0 °C, blir skillnaden mellan snöytans och atmosfärens ångtryck liten vilket medför 

låg avdunstning. 

2.2.1 Specifikt anpassad energibalans för snö 

Om marken är täckt med snö kan energibalansen skrivas om för att gälla isens yta och 

dessutom kan termerna i ekvationen kastas om för att erhålla den term som visar den energi 

som kan användas för att smälta is. Nedan har strålningstermen Rn delats upp i lång- och 

kortvågig strålning. Viss hänsyn tas också till energin lagrad i iskroppen beroende av isens 

temperatur (USACE, 1998). Energiflödet illustreras i figur 2.  

Qm = Qsn + Qln + Qh + Qe + Qg + Qp – Qi (4) 

Qm = energi tillgänglig för att smälta is (W/m
2
) 

Qsn = energitillskott i form av kortvågig strålning (kortvågsnetto) (W/m
2
) 

Qln = energitillskott i form av långvågig strålning (långvågsnetto) (W/m
2
) 

Qh = energi från sensibelt värmeflöde (W/m
2
) 

Qe = energi från kondensation av vatten (W/m
2
) 

Qg = energiflöde från marken (vanligen en försumbart liten term) (W/m
2
) 

Qp = energitillförsel från regn (W/m
2
) 

∆Qi = förändringen av lagrad energi i snö per ytenhet av snötäcket. (W/m
2
) 

Jämfört med (3) gäller att:  

Rn = Qsn + Qln ;   L×E = -Qe 
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Figur 2. Energi- och massflöden mellan luft, snö och underliggande mark (modifierad från USACE, 1998). 
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Energitillförseln som kommer från nederbörd Qp (regn) och värme från marken Qg, är ofta 

liten i jämförelse med energitillskottet från strålning, men inte nödvändigtvis försumbar. På 

våren har marken ingen lagrad värme och regnvatten kommer till viss del att rinna in i isen 

och till viss del rinna av som ytflöde (beroende på hur packad isen är). 

Beroende på storleken av den ansamlade ismassan blir ∆Qi intressant. För en mindre 

snömassa, exempelvis deponerad snö, och vid lufttemperaturer över 0C dygnet runt, kommer 

denna faktor inte att påverkas, om det antas att hela iskroppen har antagit en homogen 

temperatur av 0C. Om detta antagande gäller, innebär det att då mer energi tillförs går all 

denna energi åt till att smälta is istället för att värma upp (förändra det interna energiinnehållet 

hos) ismassan. Qi kan då vara ett sätt att beskriva den mängd smält vatten som finns lagrat 

mellan iskristallerna i snön, eftersom vatten vid 0C kan förekomma i både flytande och fast 

form. Efter en period av smältning utan att nattemperaturen sjunkit under 0C (sen vår) kan 

det antas, att regn och smältvatten perkolerat ned genom isen och värmt upp massan tills det 

att den blivit isoterm vid 0C. Om så skett kan man bortse från termen Qi. 

När vattenånga kondenseras frigörs energi. Denna energi kan användas för att smälta fast 

vatten till flytande. Förhållandet mellan vattens ångbildningsentalpi och vattens smältentalpi, 

2260 kJ/kg respektive 330 kJ/kg, innebär att en del kondenserad vattenånga avger energi att 

smälta ungefär 7 delar vatten (i fasomvandlingen), och ger då upphov till ungefär 8 delar 

vatten. Motsvarande är den specifika värmekapaciteten för vatten 4,19 kJ/(kg K) vilket 

innebär att för att 1 kg is ska smälta behövs det att 8 l vatten kyls 10C. Den mest avgörande 

termen för energi som ger upphov till snösmältning är nettostrålningen, av både lång- och 

kortvågig strålning följt av det sensibla värmeflödet. 

Gynnsamma förhållanden för smältning av snö är alltså en varm dag med kraftigt solsken då 

fuktig luft blåser över snön som följs av en molnig, regnig natt. 

2.2.2 Förenkling av snösmältningsekvationerna 

Det är många variabler som påverkar snösmältning och beräkningar kan vara svåra utan 

kännedom om variablerna. Beroende på lokal kan olika variabler spela in mer eller mindre 

(USACE, 1998). Om det inte rör sig om glaciärer, utan snösmältning i större områden som 

avrinningsområdet till en bäck, kan det vara svårt att försöka beräkna genomsnittliga 

vindhastigheter och differentiera instrålningen för att därefter bedöma avsmältningen. Istället 

kan en enklare formel användas, den så kallade graddagsmetoden, vilken utnyttjar ett 

temperaturberoende istället för beräknade energitillskott (Rodhe, 2000; USACE, 1998). 

M = C(Ta – Ts) (5)  

M = Avsmältningen i vattenekvivalens (vanligen mm/dag) 

C = koefficient för smälthastigheten, varierar men är vanligen 2 (skogsterräng) -5 (öppen 

terräng) mm/(dag °C), graddagsfaktorn 

Ta = dygnsmedeltemperaturen °C 

Ts = tröskeltemperaturen för smältning, sätts vanligen till 0 °C,  

Genom att känna temperaturen och graddagfaktorn kan förväntad avsmältning beräknas. 

Generellt ligger avsmältningen under våren på < 10 mm/dag men kan under vissa 

förutsättningar närma sig och kanske överstiga 30 mm/dag (Rodhe, 2000).  

Förutsatt att graddagsfaktorn är känd är denna metod lätt att använda, men den har svagheter. 

Trots att det i flera av artiklarna som studerats (USACE, 1998; Hagg m. fl., 2008) visas att det 

i samtliga termer förutom inkommande kortvågig strålning i ekvation 4 finns ett 

temperaturberoende, varierar graden av temperaturberoende mellan de olika faktorerna i 
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ekvation 4. För snö i skogsterräng, där inkommande kortvågig strålning är relativt låg och där 

träden skyddar från kraftig vind, blir uppskattningen enligt ekvation 5 relativt god, medan för 

snö i öppet slättlandskap där ingenting skuggar inkommande kortvågig strålning och där 

vinden fritt kan blåsa över snön, blir uppskattningen mindre god. Generellt kan dock antas att 

över stora ytor är uppskattningen god då terrängen växlar, men för mer lokala observationer 

bör hänsyn tas till platsens beskaffenhet. 

2.2.3 Avsmältning av is under ett lager bråte 

Snö som avlägsnas ur trafiksystemet i en stad är smutsig. Den innehåller grus, partiklar från 

vägbanan och saker som har tappats i snön. Vid smältning kommer denna bråte att långsamt 

läggas i dagen ovanpå snöytan. (Bråte används här som översättning av den engelska termen 

”debris”.) Det har visat sig vid studier av glaciärer att den bråte som via snön transporteras in 

i glaciären, främst sten, grus och annat jordmaterial, till en början när lagret är tunt kan bidra 

till avsmältningen för att, när lagret blivit tjockt nog, verka isolerande och orsaka minskad 

avsmältning av glaciären (figur 3). Detta visas av Nicholson & Benn (2006) i deras artikel där 

det beskrivs specifikt för olika glaciärer hur avsmältningen påverkas av överlagrad bråte (i 

enheter m/s ablation mot m tjockleken på lagret bråte). Avsmältningskurvan är mycket 

beroende av materialets art och vid vilken tjocklek bråten stimulerar smältning eller isolerar.  

Nicholson & Benn (2006) visar att avsänkning av glaciärytan, som kan jämföras med en 

snödeponiyta, kan vara så stor som 12 cm/dag (uppmätt på Rakholtglaciären 1986). Minimal 

avsmältning närmar sig av förklarliga skäl noll när tjockleken av den på isen lagrade bråten 

närmar sig oändligheten.  

 

 
Figur 3 Schematisk bild för avsmältningshastighet under lager av bråte 

 

Försök har visat att ablationen, avsänkningen, kan beskrivas enligt följande (Nicholson & 

Benn, 2006): 

Mabl = Qm / (ρi Lf)  (6)  

Bråtens tjocklek (m) 

A
b

la
ti

o
n

 (
m

/d
yg

n
) 
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Mabl = avsänkningen av glaciärytan (m/s) 

Qm = Energiflödet (nedåtgående) vid basen av lagret bråte, d.v.s. glaciärytan (W/m
2
) 

i = Densiteten för is (i en packad glaciär, vanligen runt 900 kg/m
3
) 

Lf = Smältvärmen, energiåtgången för att fasomvandla fast is till flytande vatten (J/kg) 

Qm är här energi tillgänglig för smältning, d.v.s. den energi som används för att omvandla is 

till vatten och minska volymen av glaciären. Qm består nästan enbart av ett värmeflöde från 

bråtens yta ned till isytan. 

Qm kan därför approximeras till värmeflödet nedåt genom bråten, Qc vilket kan skrivas som 

ett endimensionellt värmeflöde 

Qm = Qc
 

Qc = -k dT/dz  (7)
 

Där  

T = temperaturen på djupet z i lagret bråte. 

Detta kan förenklas till  

Qc = k (Ts – Ti)/hd (8)   
 

Där  

k = värmeledningstal för bråte [W/(m K)] 

Ts =temperaturen vid ytan av det täckande lagret bråte (K) 

Ti = temperaturen vid isytans kontakt med botten av det täckande lagret bråte (K) 

hd =tjockleken av lagret bråte (m) 

Detta förutsätter att ett antal förenklande antaganden görs. Ett av de viktigaste (och möjligen 

det mest tveksamma) antaganden som behöver göras är att temperaturen i bråten varierar 

linjärt mot djupet. Eventuellt kan metoden fungera över tidsperioder längre än 24 timmar, en 

vecka eller mer. 

Ovanstående fenomen nämns för att visa på svårigheterna med att uppskatta 

värmeledningstalet hos bråten. Studier visar på skillnader i den bråtestjocklek som krävs för 

att uppnå isolerande effekt, från 2 cm upp till 7-8 cm (Nicholsson & Benn, 2006). 
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3 Åtgärder mot föroreningar i smältvatten 

Tidigare studier har visat att vanliga föroreningar i anslutning till vägar som kan kopplas till 

trafik inkluderar koppar, zink, bly, kadmium, polyaromatiska kolväten(PAH) och vintertid 

även salter för avisning av vägbanan (Westerlund och Viklander, 2006). Dessa föroreningar är 

desamma för både regn och snö. En stor skillnad mellan regn och snö är att snön ackumuleras 

under den kalla årstiden och att föroreningarna då ligger kvar i närmiljön bundna i snön, 

istället för att spolas bort med vattnet. I snödrivan kan föroreningarna sedan lagras in olika 

beroende bl. a. på faktorer som löslighet och energitillförsel. 

Muthanna m.fl. (2007) redogör ingående för hur föroreningar som deponeras i snö under årets 

kalla period vid smältning kan tas tillvara i bioretentionsanläggningar. Metallretentionen kan 

tillskrivas jonbyte, komplexbindning, utfällning och växtupptag. Många olika faktorer, som 

infiltrationshastighet och den vattenupptagande jordens struktur, spelar roll. Upptaget av 

solider beror främst på filterstrukturen i anläggningens uppbyggnad. 

För metallretention vid snösmältning har infiltration rekommenderats för att utnyttja 

jonbyteskapaciteten hos jorden (Oberts, 2003). När snö smälter finns få andra möjligheter för 

metallretention. Växterna har knappt påbörjat sin tillväxt, så deras bidrag till 

metallretentionen blir litet, och de makromolekyler som funnits tillgängliga för 

komplexbindning av metaller har eventuellt redan sköljts bort (eller i varje fall inte 

nyproduceras i tillräcklig omfattning). Snösmältning medför dessutom oftast sådan 

vattenföring att om man bara utnyttjade vattendrag för retention och borttransport skulle 

uppehållstiden inte vara nog för att avskilja metaller, inte ens om de var dimensionerade att 

klara stora skyfall. För att infiltration skall vara en fungerande metod för smältvatten ställs 

dock vissa krav på markens beskaffenhet. Infiltrationshastigheten bör överstiga 1,3 cm/h och 

lerhalten i jorden får inte vara för hög (Caraco och Claytor, 1997). Beroende på studie anges 

lerhalten kunna variera från 5 % upp till 30 % för bra infiltrationsförhållanden (Muthanna 

m.fl. 2007). Även markvattenhalten är av betydelse, främst då i början av den kalla perioden. 

Om markvattenhalten är hög kan det bildas ett impermeabelt skikt av is i jorden som hindrar 

infiltration, medan lägre markvattenhalt kan skapa granulär tjäle som tränger isär och öppnar 

upp jorden för infiltration (Granger m.fl., 1984; Kane, 1980). 

I en studie från 2006 gjord i norra Sverige (Westerlund och Viklander, 2006) jämförs 

mängden sediment i avrinningsvattnet från regn och snösmältning. Det visas där att 

sedimentmängden är signifikant högre vid snösmältning samt att det finns en tydligare 

korrelation mellan TSS (Total Suspended Solids), partikelstorlek och metallkoncentrationer 

vid snösmältning. Vidare diskuteras hur hanteringen av snön påverkar både smältning och 

miljöpåverkan. Två alternativ finns vid snöröjning. Snön plogas antingen undan till lokala 

högar, läggs i diken och på liknande tillgängliga ytor eller om snömängden blir för stor 

transporteras den undan till centrala deponier. Westerlund och Viklander (2006) framhåller att 

närmiljön vid snösmältning kan utsättas för en föroreningschock i synnerhet vid upplagring i 

centrala snödeponier. Slutligen nämns att ytterligare studier av snösmältning har visat en 

anrikning av lösta föroreningar i den tidiga avsmältningen, medan de senare stadierna 

innehöll en högre halt av suspenderade partiklar. 

För att se hur smältvatten kan omhändertas studerades i detalj ett försök gjort i Trondheim 

(Muthanna m.fl., 2007). Där presenteras hur snö under kontrollerade former smälts i en 

bioretentionsanläggning, då detta har visat sig vara effektivt för att behandla dagvatten i urban 

miljö. 
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Muthanna m.fl. (2007) redovisar vidare hur proverna togs och sedan ansätts på 

testanläggningen, en s.k. bioretentionsbädd i miniformat kallad bioretentionsbox. Denna 

bioretentionsbox var uppbygd av en plastlåda vilken dränerades i botten. Lådan fylldes med 

10 cm grus i botten på vilket följde 50 cm jord och högst upp ett 5 cm lager av toppmylla. 

Smältvattnet som runnit igenom bioretentionsboxen samlades sedan upp i tankar och 

analyserades.  

I Muthanna m.fl. (2007) diskuteras hur värden bör redovisas. Hur ska man resonera kring 

retention när ingående halter kan skilja markant mellan en väg i ett bostadsområde och en hårt 

trafikerad motorväg. Om det ansätts 0,1 mmol av ämne A på plats X och det efter 

retentionsanläggningen uppmäts 0,09 mmol ut, är anläggningen på plats X sämre än 

anläggningen på plats Y där provet ansätts med en halt av 100 mmol och det efter 

anläggningen har halten 1 mmol? Om retentionen redovisas i procent så är retentionen 10 % 

på plats A och 99 % på plats Y trots att utsläppet är de facto lägre på plats A. 

Studien (Muthanna m.fl., 2007) kom fram till att förändringen (minskningen av 

föroreningskoncentrationen) i bioretentionsboxen är en funktion av laddningen. Ju mer metall 

det fanns i snön desto större förändring av koncentration i utgående vatten. Bekymmersamt 

tycks dock vara att av de metaller som analyserades förefaller de flesta gå ut i lösning i högre 

grad (även om totalmängden minskar) efter att ha passerat genom bioretentionsanläggningen. 

I synnerhet koppar befanns vara väl över rekommenderade halter. Vad detta beror på 

diskuteras inte närmare. Analys av massbalansen visar att i stort sett allt smältvatten i 

försöket, utom det som kvarstannar som markvatten i bioretentionsboxen, tas till vara. Den 

analys som görs på tillvarataget vatten visar på god retention av fasta partiklar, både om 

analysen sker med avseende på metaller eller suspenderade partiklar (TSS). Klorid tycks dock 

röra sig opåverkat genom systemet. 

Bioretentionsboxarna analyserades även med avseende på upptaget av föroreningar i de 

respektive lagren i boxen. Det visar sig att växterna tar upp metall till viss del, men inte i 

betydande omfattning, toppmyllan kvarhåller en stor del av metallföroreningarna medan 

underliggande jordvolymer inte visar någon större ökning av metallhalter.  

Toppmyllans goda förmåga att kvarhålla metaller kan bero på det suspenderade material som 

lagrades ovanpå direkt efter snösmältningen. Om så är fallet finns det skäl att anta att detta 

lager med högt metallinnehåll skulle lakas ur vid regn och alltså bli en källa till föroreningar. 

Växternas biomassa mättes inte utan uppskattades bara utifrån värden erhållna i en annan 

studie.  

Utan att göra anspråk på att ha en komplett bild av massbalansen menar Muthanna m.fl., 

(2007) att de kan sluta sig till att de viktigaste processerna för metallretention är mekanisk 

filtrering och adsorption på toppmyllan. Växterna spelar dock en viktig roll där de, förutom 

att ta upp viss mängd, håller systemet öppet. Dessutom kan man genom att skörda biomassan 

avlägsna metaller från anläggningen. 

Muthanna m.fl. (2007) drar slutsatsen att bioretentionsanläggningar av den typ som 

föreslagits för omhändertagande av dagvatten i form av regn även tycks fungera för 

snösmältning. Växter tycks stå för runt 5 % av metallupptaget. Den största delen står 

toppmyllan för och i detta lager togs upp till 74 % av zink om hand. En negativ upptäckt var 

dock att den lösta (biotillgängliga) halten av metall tycks öka.  

Avskiljningen av suspenderat material i snön/smältvattnet var mycket god. 
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Eftersom den refererade studien genomfördes i mycket liten skala poängteras slutligen, att om 

denna metod skulle användas för att omhänderta allt vatten från snösmältning skulle troligen 

stora arealer behöva tas i anspråk. 
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4 Material och metoder 

För att uppfylla projektets syfte togs prover på smältvatten och på snön från en snödeponi. 

Resultaten från analyserna av dessa prover kan sedan vägas samman för att besvara frågorna 

om hur närmiljön påverkas av smältprodukterna från en snödeponi och vad förs med ut till 

huvudrecipienten.  

Deponin var placerad söder om Kungsängsleden på en gammal deponiplats (figur 4). Snön 

var upplagd på en yta av hårt packat grus med ett dike i direkt anslutning i söder. Fyrisån 

rinner söderut cirka 200 meter väster om deponin. Omgivande terräng sluttar svagt ned mot 

Fyrisån, vilken får anses vara huvudrecipient för smältvatten från deponin.  

 

Figur 4. Flygbild över området med snödeponi samt antagna flödesriktningar. (Bild: Google Maps) 
Siffrorna markerar provtagningspunkterna för vatten. 

Innan arbetets innehåll fastslogs gjordes en besiktning av platsen för att bestämma hur arbetet 

skulle läggas upp. Det beslutades att  

 vattenprover skulle tas från ett antal punkter i anslutning till det vattensystem som omgav 

deponin  

 vattenföringen skulle mätas i ett dike som gick från deponin till Fyrisån 

 volymen av den deponerade snön skulle mätas in 

 prover skulle, på något sätt, tas ur den smältande deponin 

 vattennivån i diket med vattenföringsmätningen skulle bestämmas med vissa intervall 
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Utifrån meteorologiska data ansågs det därefter möjligt att göra uppskattningar om hur fort 

smältningen skedde. Föroreningsmängden i den deponerade snön ansågs också möjlig att 

uppskatta utifrån vattenproverna, även om analysen skedde endast på salter. Slutligen har det 

varit en ambition att använda vattenproverna för att till viss del bestämma flödet från deponin 

till huvudrecipienten i avrinningsområdet, Fyrisån. 

Mätningarna i fält utfördes mellan 2011-04-04 och 2011-05-03 

4.1 Meteorologiska och hydrologiska data från närområdet 

Vattenstånd i Fyrisån och dygnsmedeltemperatur i Uppsala erhölls från Geocentrum i 

Uppsala och SMHI. 

4.2 Vattenföringsmätningar och nivåmätningar i dräneringsdiket  

Med en flygel gjordes upprepade försök att mäta vattenföringen i dräneringsdiket. Detta 

gjordes för att få mått på vattenföringen ut till Fyrisån och därmed mängden smält snö. Som 

ett komplement till vattenföringsmätningar gjordes även försök att mäta vattennivån i diket 

för att senare kunna koppla den till flödet. För att få en referenspunkt för nivåmätningarna 

användes en fast betongtrumma som märktes med streckmarkeringar. När nivåmätningar 

sedan skulle göras var nivåstrecken övervuxna med alger och kunde inte återfinnas. När 

algerna borstades bort var nivåstrecket försvunnet, trots att det var gjort med fettpenna. Av 

denna anledning finns det ingen uppmätt vattennivå. På grund av det låga vattenflödet i diket 

finns dessutom bara ett uppmätt flöde. 

4.3 Inmätning av snödeponi 

En gång i veckan gjordes en volymuppskattning av den deponerade snön. Omkretsen mättes 

in som indikation på förändring av deponins form och samtidigt uppskattades längden av 

långsidan utifrån den södra långsidan och längden av kortsidan utifrån den västra kortsidan. 

Höjden togs invid mätpunkt 3 för vattenprovtagningen (se figur 4). En approximerad volym 

räknades fram utifrån en approximerad form. Volymuppskattningen torde inte vara helt 

korrekt i sin återgivning av deponins form, men kan ge rimlig uppskattning av förändringen, 

då mätningarna skett på samma sätt vid samtliga tillfällen.  

Deponin uppskattades som en tredimensionell kropp med rektangulär bas och triangulär 

kortsida varför volymen blir: 

l
hb

V 



2  (9) 

V= volymen an deponin (m
3
) 

b= längden av deponins kortsida (m) 

l= längden av deponins långsida (m) 

h= höjden av deponin (m) 
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En annan metod att approximera volymen skulle vara att anse att formen utgjordes av en 

avlång halvellips som kortsida med höjden = h och kortsidan = b. Tvärsnittsarean skulle då bli  

2

bh
A





 (10) 

Och volymen  

l
bh

lAV 



2



 (11) 

Bägge metoderna för att uppskatta volymen testades. 

4.4 Isprover för densitetsanalys 

Under mätningarna togs ett antal prover av is direkt ur deponin för att undersöka densiteten. 

Data för proverna redovisas i tabell 5 i bilaga 1. Isens densitet är intressant eftersom den 

avgör vatteninnehållet. Densiteten är av intresse när vattenekvivalenten skall beräknas. Är 

isens densitet ( ) och islagrets tjocklek (h) känd, kan vattenekvivalenten (S) räknas fram från 

relationen       (kg/m
2
). 

Med en motorsåg togs prover i form av kuber på mellan 2 och 3 dm i sida. Proverna sågades 

ut och placerades i dubbla femliters frysplastpåsar. Påsarna märktes med datum och var på 

snöhögen provet tagits. De lades i en kartong och transporterades snarast möjligt till 

Geocentrum för nedfrysning. 

Proverna togs från tre olika punkter på deponin. Långsidan delades in i fyra ungefär lika delar 

och proverna togs från gränserna mellan delarna med provpunkt 1 längst i väster och 

provpunkt 3 längs i öster. 

Senare togs proverna fram och sågades upp i mer noggrant bestämda volymer (5x5x5 cm eller 

125 cm
3
) så långt det var praktiskt möjligt. Dessa kuber placerades sedan i tarerade bägare. 

Bägare med prov vägdes och vikten på provet och volymen på detsamma noterades. Med 

hjälp av uppmätta värden beräknades sedan vikten av provet och densiteten. 

4.5 Vattenprover 

Vattenprover togs tre gånger i veckan från vattensamlingar runt om deponin (se provplatser i 

figur 4).  Två prover togs redan i mars men de huvudsakliga proven togs från 4 april till 3 

maj. 

Proverna togs på fyra olika punkter, en som initialt antogs vara tämligen fri från påverkan av 

smältvatten från deponin (provpunkt 1), två i direkt anslutning till deponin (provpunkt 2-3) 

och slutligen en där dräneringsdiket, det enda synliga ytvattendraget för dränering av deponin, 

mynnade ut i Fyrisån (provpunkt 4). 

Provpunkt 1 var belägen öster om deponin. Lokalen var i ett öppet dike precis under en 

träspång.  Ursprungligen antogs diket vara till för dränering av kringliggande jordbruksmark 

och inte vara recipient för smältvatten från deponin. Analysresultaten visar att detta antagande 

var felaktigt (se avsnitt 5). 

Provpunkt 2 var belägen på västra sidan om en betongkulvert som skiljde en mindre damm i 

direktanslutning till deponin från ett dikessystem österut. Troligen var kulverten placerad där 

för att underlätta transport av jordbruksmaskiner. 
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Provpunkt 3 var belägen precis där diket, som rann västerut från dammen vid provpunkt 2, 

mötte huvuddräneringsdiket som rann från deponin ut till ån. Proverna togs i korsningen 

mellan dikena och representerar inflödet till huvuddräneringsdiket. 

Provpunkt 4 var belägen där dräneringsdiket mynnar ut i Fyrisån. Dräneringsdiket rinner 

genom en betongkulvert ut i Fyrisån, precis efter denna betongkulvert var provpunkten 

belägen.  

Samtliga prov togs på så sätt att en märkt provflaska om 250 ml helt sänktes ned i vattnet, 

innerlocket placerades på flaskan med minimal mängd luft kvar i flaskan innan slutligen det 

yttre locket skruvades på. Proverna förvarades i kylrum fram till analysen. 

4.6 Provernas preparering före analys 

Med en 10 ml spruta sögs ca 10 ml av varje prov upp. Därefter monterades ett filter (0,2 μm 

membranfilter) på sprutan och provet filtrerades ned i ett provrör av plast med lock. Filtret 

kastades och sprutan sköljdes, först två gånger med avjoniserat ”MilliQ” vatten och sedan en 

gång med nästa prov innan processen upprepades med nytt prov. Efter sex prover kasserades 

sprutan och en ny togs för att inte riskera kontamination i onödigt hög grad. 

Därefter förbereddes dessa provrör med ca 10 ml prov i varje för analys med jonkromatografi. 

4.7 Analysen 

Analysmetoden för lösta joner var en kolonnseparationsmetod, jonkromatografi (separation av 

ämnen med avseende på deras laddning och laddningens storlek). Provet tillsätts i början av 

kolonnen. Innehållet i lösningen, jonerna i detta fall, bromsas upp i olika grad och de får olika 

retentionstider i kolonnen beroende på laddningsstorlek och styrka. Affiniteten för 

kolonnväggen är olika för olika ämnen. Provet sköljs sedan genom kolonnen med en 

buffrande lösning (se nedan). Separation sker av de olika ämnena och slutligen mäts 

konduktiviteten i lösningen som har passerat kolonnen kontinuerligt och på så sätt fås 

koncentrationen. Dock krävs att proverna kalibreras mot en standard, vilket gjordes. Eftersom 

det på förhand är känt vad jonerna har för retentionstid är den separationen inget problem 

även om andra joner detekteras. 

Förutom de preparerade proven tillsattes kalibreringsstandarder (för klorid, sulfat och nitrat 

var standardens kalibreringsintervall mellan 0,1 och 160 ppm medan för fosfat var 

kalibreringsstandarden mellan 0,1 och 10 ppm) vilka sedan används för att beräkna halterna i 

de olika proven (ppm, vilket motsvarar mg/l) samt ett par referensstandarder, en med MilliQ 

vatten och ett smält snöprov som hade tagits på ett fält utanför Uppsala (tabell 1). 

 

Tabell 1. Salthalt påvisad i de två referensstandarderna 

Prov Cl
-
 ppm NO3

-
 ppm SO4

2-
ppm PO4

3- 
ppm 

Snöprov, fält 0,217 1,52 0,276 < 0,1 

MilliQ-vatten < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

 

En buffertlösning bestående av 1mM NaHCO3 – 3,2 mM Na2CO3 användes för att mata 

proverna genom kolonnen. Proverna sattes i en kassett och varje prov täcktes med 

aluminiumfolie för att förhindra att provet kontaminerades. Därefter fick maskinen själv sköta 

analysen under en helg och provresultaten hämtades ur datorn måndagen efter. 
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5 Resultat  

Här redovisas dels de data som samlats in under arbetet, dels data som i efterhand erhållits 

från SMHI och Geocentrum för att utifrån dessa kunna räkna fram värden på snösmältning. 

Även beräknade värden redovisas här. 

Som tidigare nämnts skedde provtagningen mellan 2011-04-04 och 2011-05-03 

5.1 Inmätning av snödeponi 

Data från inmätning av den deponerade snön och uppskattad volym redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Inmätta dimensioner för snödeponin samt beräknade volym utifrån antaget tvärsnitt, triangel 
samt halvellips. Volymer avrundade till 100-tals kubikmeter. 

Datum Omkrets (m) Kortsida (m) Långsida (m) Höjd (m) Volym (m
3
) 

Triangel 

Volym (m
3
) 

Halvellips 

2011-04-06 374 25 160 10 20000 31400 

2011-04-13 364 20 160 10 16000 25100 

2011-04-20 357 20 155 8 12400 19500 

 

Volymförändringen kan uppskattas på följande sätt:  

100
)( 1 


 

n

nn

V

VV
V

 (12) 

∆V = minskningen av volymen i procent 

Vn = en veckas mätning 

Vn+1 = efterföljande veckans mätning 

Snöhögen förlorade ca 20 % av sin volym per vecka oavsett hur volymen uppskattas. 

20 % från 6:e till 13:e april (4000 m
3
 om triangel, 6300 m

3
 om halvellips) 

22,5 % från 13:e till 20:e april (3600 m
3
, 5600 m

3
 om halvellips) 

Totalt minskade volymen med 38 % från 6/4 till 20/4. 

Dessa värden, i synnerhet volymen, är uppskattade och troligen skiljer de sig en del från de 

verkliga värden som förelåg, men de ger en uppfattning om avsmältningen av deponin under 

tidsperioden 6:e till 20:e april. 

5.2 Vattenföringsmätningar och nivåmätningar i dräneringsdiket 

Vid upprepade tillfällen gjordes försök att mäta vattenföringen i dräneringsdiket med hjälp av 

en flygel. Ett svagt flöde syntes i diket, men det var så lågt att det inte gick att mäta med 

flygeln.  

Vid ett tillfälle, 2011-04-28, erhölls mätvärdet 12 rpm när flygeln användes i dräneringsdiket, 

eller cirka 6 cm/s, vilket gav vattenföringen 0,01 m
3
/s med hänsyn taget till dikets 

tvärsnittsarea. Arean beräknades utifrån antagandet att vattendjupet var ca 30 cm, bredden av 

den vattenförande delen av diket var 70 cm samt att bottenprofilen kan liknas vid en 

halvellips. 
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Omständigheterna var dock mycket speciella och kan knappast anses vara representativa för 

diket. Dagen innan hade gallret vid betongkulverten ut till Fyrisån rensats, varpå flödet ökade. 

Vattenföringen mättes på en punkt där diket trängdes samman och det var knappt så att 

flygelns propellerblad kunde hållas konstant under vattenytan. Dock finns det en mätning 

även om den får anses vara ickerepresentativ, då den krävde mänskliga ingrepp (avlägsnande 

av växtrester från galler framför betongtrumma). 

5.3 Beräkning av avsmältningen utifrån data från SMHI 

Som diskuteras i kapitel 2 kan flera metoder tillämpas för att uppskatta avsmältningen. Den 

enklaste är att använda graddagsmetoden,       . Med en temperaturserie för 

dygnsmedeltemperaturerna (se figur 5) från SMHI och genom att utifrån litteratur välja ett par 

värden på C inom rimlighetens gräns, kan avsmältningen beräknas. Dock måste även 

deponins geometri beaktas. Även om plastiska effekter försummas innebär en avsänkning av 

snöytan på 1 meter rimligen att radien kortas med en meter och i triangelfallet kortas basen 

med två meter, d.v.s. deponin smälter från fler håll än bara uppifrån. 

 

Figur 5. Dygnsmedeltemperatur i Uppsala, mars till maj 2011 (Data från SMHI). Provtagningen ägde rum 
mellan 2011-04-04 och 2011-05-03. 

Utifrån dygnsmedeltemperaturen (se figur 5) räknades genomsnittssmältningen per dygn ut 

och redovisas för två olikt valda graddagsfaktorer, 3 och 5 mm/(d·°C). Dessa värden 

presenteras i figur 6 och 7 både som avsmältning per dygn och som kumulativ avsmältning 

över perioden. Värdena 3 och 5 mm/(d∙°C) valdes för att det enligt litteraturen är värden som 

ligger inom normalvärdet för snösmältning (USACE, 1998; Rodhe, 1999)).
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Figur 6. Avsmältning där graddagsfaktorn, C, satts till 5 mm/(dag°C). Avsmältning per dag och 
ackumulerad avsmältning visas. 

 

 

Figur 7. Avsmältning där graddagsfaktorn, C, satts till 3 mm/(dag°C). Avsmältning per dag och 
ackumulerad avsmältning visas. 
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5.4 Densitetsanalys av isprover 

De olika isprovernas densitet redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Resultat av densitetsanalys för isproverna 

Densitet (g/cm
3
) avrundad Lokal och datum 

0,67 punkt 1 0408 

0,88 punkt 2 0408 

1,2 punkt 3 0408 

0,69 punkt 1 0413 

0,66 punkt 2 0413 

0,67 punkt 3 0413 

0,85 punkt 1 0420 

0,69 punkt 2 0420 

0,74 punkt 3 0420 

 

Som syns ligger de flesta densitetsvärdena, utom ett, rimligt nära varandra. 

Notera att de olika proven gav olika densiteter. Detta kan bero på en naturlig variabilitet, 

mätfel, fel i antagandet, eller snarare ignorans för de fasta föroreningar såsom grus som i 

riklig mängd förekom i snöproverna. Exempelvis kan densiteten på 1,2 g/cm
3
 knappast vara 

korrekt för snö. Om en del av provet utgörs av sten, t.ex. ett gruskorn, kan det förklara varför 

värdet avviker. Hur dessa fel, inbäddade partiklar, ska kunna motverkas är dock svårt att 

bedöma. Det skulle vara möjligt att smälta hela provet, mäta vikten, sedan ta ut och 

volymbestämma stora föroreningar som gruskorn.  

Medeldensiteten för snöhögen beräknas till 0,73 g/cm
3
. 

Medianen ligger på 0,69 g/cm
3
, vilket kanske skulle vara en mer korrekt uppskattning då det 

förekommer en stor mängd material annat än vatten i isen. Det kanske inte tycks vara så stor 

skillnad, men i slutänden ger det en markant skillnad i ismassa. 

I fortsättningen redovisas medianvärdet på den totala densiteten, 0,69 g/cm
3
. Detta värde på 

densiteten för is är inom gränserna för klar sjöis (ca 0,9) och blöt snö (ca 0,4) enligt Rodhe 

(1999). 

Enligt diagrammet skulle deponin minska med mellan motsvarande 0,8 och 1,4 m smältvatten 

på alla ledder under hela perioden. Detta värde korrigerat mot densiteten på isen i högen 

innebär en minskning på 1,1 till 2 meter is på alla ledder. 

5.5 Vattenprover 

5.5.1 Klorid, sulfat och nitrat i smältvatten  

Analysresultat för klorid, sulfat och nitrat visas i figur 8, 9 respektive 10. För nitrat och sulfat 

låg de uppmätta värdena inom standardens intervall. För klorid däremot låg flertalet av 

mätvärdena långt utanför de mätvärden vilka standarden klarar, varför ytterligare en mätning 

gjordes med högre utspädningsgrad.  

Proverna analyserades även för fosfat, men fosfathalterna var ytterst låga, varför dessa 

mätvärden inte redovisas annat än i tabell 9 i bilaga 3. 
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Figur 8. Kloridhalten i smältvattnet från deponin i mg/l (ppm). Mätserien börjar 2011-04-04. 

 

Figur 9. Sulfathalten i smältvattnet från deponin i mg/l (ppm). Mätserien börjar 2011-04-04. 
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Figur 10. Nitrathalten i smältvattnet från deponin i mg/l (ppm). Mätserien börjar 2011-04-04. 

Uppmätta halter för de tre första punkterna har liknande trend för samtliga mätningar, klorid, 

sulfat och nitrat. Punkt 4 avviker en hel del inledningsvis för att sedan, två till tre veckor in i 

mätserien, närma sig de övriga mätpunkterna. Punkt 4 var belägen där dräneringsdiket 

mynnade i Fyrisån vilket innebar att under vårfloden, då vattenståndet var högt, var mätpunkt 

4 belägen i Fyrisån. Högt flöde i ån medförde högt vattenstånd vilket resulterade i stora 

vattensamlingar på åkern i anslutning till dräneringsdiket. 

Högt vattenstånd i ån medför att ån breddas och tar ytorna vid sidan av ån i anspråk som 

vattenreservoarer. Detta medför inte nödvändigtvis förhöjda halter av föroreningar i direkt 

anslutning till utsläppskällan, men det medför att föroreningar från sagda källa inte 

transporteras ut till ån.  

Mätpunkt 2 tycks ha minst variabilitet, mätpunkt 1 och 3 spretar mycket i värdena. Mätpunkt 

4 avviker ordentligt från de övriga på i flera avseenden. 

5.6 Elektrisk konduktivitet 

För två mätstationer i Fyrisån; Klastorp uppströms Uppsala och Flottsund nedströms Uppsala 

hämtades den uppmätta elektriska konduktiviteten ur en databas på SLU. Två värden för 

vardera stationen faller inom den tidsperiod inom vilken övriga mätningar utfördes. För 

Klastorp skedde mätningarna den 13 april och den 9 maj 2011 med resultat 25,2 respektive 

34,6 mS/m. För Flottsund skedde mätningarna den 13 april och den 12 maj 2011 med 

resultaten 25,4 respektive 43,8  mS/m. Konduktivitetsmätningarna skedde på ett djup av 0,5 

meter. 

För att ge en översiktlig bild över hur konduktiviteten i Fyrisån varierar med året redovisas 

längre mätserier i figur 11. 
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Figur 11. Konduktivitet vid två mätstationer i Fyrisån 2008-2011 (Data från SLU, 2013). 

Värdena i figur 11 är att se som jämförelse. Som visas i tidsserien når konduktiviteten i ån 

inte sin topp vid snösmältningen. Det högsta värdet i tidsserien uppmättes i juni 2008.  
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6 Uppskattning av masstransporten av salt i Fyrisån 

Då det är av intresse att jämföra bidraget från den smältande snödeponin med den totala 

mängd salt som transporteras i Fyrisån har masstransporten av klorid uppskattats. Data som 

använts är dels modellerade vattenföringar i Fyrisån från SMHI, dels konduktivitetsmätningar 

från den nationella miljöövervakningsdatabasen (SLU, 2013, Internet). Utifrån dessa värden 

har massflödet av klorid beräknats genom att multiplicera vattenföring med kloridhalten i 

Fyrisån.  

För att kontrollera de simulerade värdena från SMHI jämfördes de med uppmätt vattenstånd i 

Fyrisån. Som visas i figur 12 finns det ett tydligt samband mellan uppmätt vattenstånd vid 

Islandsfallet i Uppsala (Uppsala Universitet, 2013, Internet) och den modellerade 

vattenföringen från SMHI (2013, Internet). Relationen mellan den simulerade vattenföringen 

och det uppmätta vattenståndet redovisas i figur 13, och tyder på att modellen beskriver 

vattenföringens variationer väl. De modellerade värden från SMHIs modelleringsverktyg S-

HYPE uppvisar, när de ritas in i en graf mot det uppmätta vattenståndet, formen av en 

avbördningskurva. 
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Figur 12. Modellerad vattenföring S-HYPE. SMHI (2012),och uppmätt vattenstånd i Fyrisån (Uppsala 
Universitet, 2013, Internet) från 4 mars till 10 maj 2011. 

 

Figur 13. Vattenståndet som funktion av vattenföringen. Modellerad vattenföring (S-HYPE, SMHI, 2013, 
Internet) och uppmätt vattenstånd i Fyrisån (Uppsala Universitet, 2013) fr.o.m. 4 mars till 10 maj 2012.  
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Eftersom mätningen av klorid i Fyrisån vid Flottsund upphörde i 2003 har kloridhalten i 

Fyrisån uppskattats utifrån den uppmätta elektriska konduktiviteten och relationen mellan 

konduktivitet och kloridhalt under perioden 1984 – 2003 (se figur 14). Det beräknade flödet 

har konverterats till kubikmeter per dygn och sedan multiplicerats med den uppskattade 

kloridhalten för att ge massa klorid per dygn. Dessa värden har sedan ställts i relation till de 

uppmätta kloridhalterna i smältvatten från deponin, se tabell 4. Beräkningen är väldigt grov, 

men ger en uppskattning om till vilken del smältvatten från deponin bidrar till en ökning av 

salthalter i Fyrisån. 

 

 
Figur 14. Relationen mellan kloridhalt och elektrisk konduktivitet i Fyrisån vid Flottsund, 1984 – 2003 
(data från SLU, 2013).  

 

Tabell 4. Beräkning av kloridtransporten i Fyrisån utifrån ekvation i figur 14 

Datum Modellerad 
vattenföring 

(m
3
/s) 

Uppmätt 
konduktivitet 

(mS/m) 

Beräknad 
kloridhalt (mg/l) 

Kloridtransport 
(ton/dygn) 

2011-03-14 13,1 45,2 29,4 33,3 

2011-04-13 74,4 25,2 10
a 

64 

2011-05-09 5,59 34,6 13,1 6,3 

a - kloridhalten uppskattades till lägsta uppmätta värdet i tidsserien 

 

Ur figur 12 kan utläsas att vattenföringen i Fyrisån stegrades under mars och nådde 

toppflöden under april. Beräknade dygnsvärden redovisas i tabell 8, bilaga 2. 

Masstransporten av klorid var störst under vårfloden i april månad, men även hög strax innan 

vårfloden i mars. Detta beror troligen på att klorid är lättlösligt och går ut i lösning i 

smältvatten tidigt i smältprocessen. 

Värdena på masstransport i Fyrisån kan sedan jämföras med beräknad kloridtransport från 

deponin. Under tiden 6 april – 13 april hade snödeponin minskat med 6300 m
3
 (tabell 2). 

Antas en isdensitet på 0,69 kg/m
3
 (tabell 3), vilket medför att det genereras 4347 m

3
 vatten, 

och antas att kloridhalten i smältvatten är lika med kloridhalten vid mätpunkt 3, den 13 april 
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2011 (134 mg/l klorid och 77 mg/l sulfat), har ungefär 0,6 ton klorid och ungefär 0,3 ton 

sulfat frisatts från deponin under denna vecka. Detta kan jämföras med den uppskattade 

kloridtransporten i Fyrisån under denna period, som ligger runt 65 ton/dygn (tabell 4). Utifrån 

redovisade diagram över kloridhalten i smältvattnet från deponin samt redovisade värden över 

deponins volymminskning, kan slutsatsen dras att deponin frisätter både högre koncentration 

och mer mängd salt tidigt i smältprocessen (högre koncentration i smältvattnet och mer 

smältvatten). Detta stämmer väl med litteraturdata som visar att lättlösliga ämnen avgår tidigt 

i smältprocessen (Muthanna m.fl., 2007). 

Värdena i tabell 4 visar en trend för hur kloridtransporten i Fyrisån förhåller sig till tid och 

snösmältning. I början av mars, när snön börjar smälta, avgår lättlösligt salt bundet i snön 

samman med det tidiga smältvattnet. Under vårflödets stora vattentransport är salthalterna så 

låga att de är svåra att detektera, troligen på grund av den stora mängden smältvatten, innan 

salthalterna stiger till en mer sommarlik nivå i maj med grund- och regnvattenavrinning i 

området. Masstransporten är dock beroende av både salthalt och vattenflöde varför 

masstransporten blir som störst under vårfloden. Klart blir att även om en snödeponi 

innehåller för närområdet icke-oansenliga mängder föroreningar bidrar den inte till Fyrisåns 

föroreningstransport i någon större omfattning. Alternativt kan sägas att de föroreningar som 

finns lagrade i deponin finns i minst lika stor omfattning i recipientens övriga 

tillrinningsområde, så att tillskottet från deponin i sig inte utgör något signifikant tillskott till 

vattenvolymen i sin helhet. 
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7 Diskussion 

7.1 Issmältningsprocessen 

Man kan se likheter mellan en glaciär på hög höjd i bergstrakter och hårt packad deponerad 

snö på låglandet i Uppland. Smältprocessen hos glaciärer är välstuderad. Eftersom både en 

glaciär och en snödeponi framemot våren består av snö med inlagrat material kompakterad till 

is kan det vara intressant att jämföra de två fenomenen av ismassor. Detta trots att 

snödeponiers smältprocesser troligen är mindre välstuderade.  

Om analogin med en glaciär i miniatyr görs kan många förenklande antaganden göras. Ett 

sådant antagande är att isen i deponin är isoterm vid 0 C. Fördelen ur smältsynpunkt med en 

ishög på Uppsalaslätten är att den kommer att vara utsatt för vind och den kommer att utsättas 

för så mycket inkommande strålning det bara är möjligt utan att skuggas av kringliggande 

topografiska höjdpunkter, inte ens av bebyggelse i detta fall. Så sett är förhållandena för 

avsmältning gynnsamma. Att energi, som annars hade gått åt till att värma omgivningen, går 

åt till att smälta den deponerade snön kan dock medföra en lokal temperatursänkning i 

deponins närområde. 

Den isolerande effekten av gruset, som har följt med den deponerade snön, är en annan faktor 

som påverkar smälthastigheten. Tyvärr kom tanken på denna effekt för sent varför tjockleken 

på detta lager aldrig mättes. Men gruslagret har troligen betydelse för smältprocessen. Gruset 

isolerar, men vilken tjocklek gruslagret måste uppnå innan isolerande effekt kan ses och om 

det under de mätningar som ligger till grund för detta arbete hade uppnått denna tjocklek, är 

svårt att säga. De enda mätningar som skulle kunna ge resultat i endera riktningen är de grova 

volymuppskattningarna med påföljande baklängesberäkningar. Det blir då nödvändigt att ta 

hänsyn till den minskade arean att verka på både för instrålning, utstrålning, kondensation etc. 

för den energi som går till att smälta isen, och ställa detta i relation till påbyggnaden av 

gruslagrets tjocklek.  

Även om en stor skillnad är att en glaciär ofta ligger med vissa delar i en dalgång i relativt 

kallt klimat, kan antagandet göras att isen uppvisar samma tendenser som en glaciär vad 

gäller smältningen och att det inbäddade gruset efter en tid skulle ha isolerat ismassan till dess 

att avsmältningen mer eller mindre ha avstannat. Gruset hade slutligen omgett isen på alla 

håll, botten, topp och sidor och isolerat kvarvarande is effektivt från energiutbyte med 

omgivningen. Mot slutet av mätningarna observerades ett gruslager omkring 2 cm tjockt 

ovanpå deponin. Sett ur denna synvinkel är parallellen med en glaciär möjlig att göra.  

Avsmältningshastigheten speglas i flödet av smältvatten som rinner till diken kring deponin. 

Denna enda mätningen av flödet, tillsammans med uppskattade storheter på tvärsnittsarean, 

gav en transport på cirka 5000 m
3
 vatten per vecka. Även om denna uppskattning är grov, så 

ligger den i ungefär samma storleksordning som avsmältningen enligt volymminskningen av 

högen ger. 

7.2 Felkällor 

Beträffande densiteten på isproverna finns vissa frågor. Proverna sågades ut och togs till 

laboratorierna för att förvaras i frysbox till dess de analyserades. Troligen har denna hantering 

inte påverkat resultatet nämnvärt i endera riktningen, men det kan tänkas att viss förändring 

skett om isen vid provtagningstillfället varit nära 0° C och en del av vattnet i provet varit i 

flytande form som porvatten. När provet placeras i en frysbox vid -18° C kan volymen i så 
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fall ha förändrats något. Även hanteringen av proverna vid densitetsmätningen kan ha 

påverkat till viss del, då proverna tillfördes värme när de sågades upp till hanterbara volymer. 

Men med tanke på hur inmätningen i övrigt gick till bör fel som uppkommit av dessa skäl 

kunna anses vara försumbara. 

Vad gäller inmätningen och uppskattningen av deponins volym blir det nästan ointressant att 

tala om felkällor. Inmätningen och volymuppskattningen av volymen av deponin är 

egentligen så grov att den blir oanvändbar i annat syfte än att visa på en faktisk förändring. 

Storleksordningen på uppskattningen är antagligen riktig och approximationen med en 

halvellips är troligen den bästa, men egentligen borde ett avvägningsinstrument ha använts. 

Då hade det varit möjligt att mer korrekt mäta in volymförändringar och kanske till och med 

få en uppskattning av förändringen i deponins area mellan de olika mätningarna.  

Jag tror dock inte skillnaden mellan använd metod för att uppskatta avsmältningen och andra 

blir så stort vad gäller avsmältning m/dygn. Storleksordningen i avsänkning av deponiytan 

kan förväntas ligga på cm per dygn. En annan felkälla är uppskattningen av graddagsfaktorn, 

C. Om antagandet att M = C×T  görs, d.v.s. att avsmältningen komprimeras till en funktion av 

temperaturen, fås för första veckan mängd frisatt vatten till ca 2500 m
3
 med C = 3 mm/(dag 

°C) och ca 5000 m
3
 med C = 5 mm/(dag °C). Detta ligger, i synnerhet för C = 5 mm/(dag °C), 

ungefär i linje med uppmätta värden för volymminskningen. 

7.3 Vattenflödet från snödeponin 

Smältvatten från snödeponin transporteras till Fyrisån antingen som ett grundvattenflöde eller 

som ytvattenflöde. Diskussionen hittills har fokuserats på ytvatten men följande diskussion 

ska även presentera hur grundvattenflödet skulle kunna ske i anknytning till en snödeponi, 

jämfört med ett ytvattenflöde.  

I nedanstående diskussion görs följande antaganden: tjälen har gått ur marken, i alla fall i den 

omkringliggande marken, snön i deponin befinner sig i ett isotermt tillstånd av 0C, och ytan 

av deponin kan visas vara konvex (elliptisk approximation). 

Vi kan anta att deponin kan liknas vid en jordart och att det vatten som finns i snön kan liknas 

vid markvatten/grundvatten. Om ovan nämnda antagande gäller, kommer detta vatten att 

lokalt höja den hydrauliska potentialen i deponin och i anslutning till denna. Dessutom 

kommer vatten som i form av regn faller på en konvex yta dels att rinna av som ytavrinning, 

dels att infiltrera för att därefter spridas som en solfjäder när det rinner genom marken från 

hög lägespotential till lägre. 

Smältvattnet, som existerar i snödeponin samt infiltrerat regnvatten, kan ses som en enhet och 

som markvatten/grundvatten. Slutsatsen blir att deponerad snö som smälter kommer att 

innehålla flytande vatten i porutrymmen. Om deponin är lagrad på planmark och höjer sig 

över omkringliggande topografi kommer trycket av den vattenpelare som bildas i de 

sammanhängande porutrymmena i snödeponin att medföra att smältvatten från deponin sprids 

radiellt ut från deponin. Produkter från den smältande snödeponin skulle då kunna återfinnas 

runt om deponin och inte bara i den huvudsakliga dräneringsriktningen. 

Mätdata från Provpunkt 1 tycks stödja antagandet att den hydrauliska potentialen under 

smältperioden höjs i deponin. Provpunkt 1 uppvisar salthalter som inledningsvis inte 

förväntades. Inledningsvis antogs att vattenflödet, grund- och ytvatten, i deponins närmiljö 

skulle passera under deponin och mynna ut i ån mer eller mindre vinkelrätt mot ån och därför 

var de höga kloridvärdena i punkt 1 först förvånande. Om vatten med så höga 
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föroreningshalter som uppmättes i provpunkt 1 redan fanns i vattensystemet som deponin 

tillhörde, borde det innebära att deponin knappt tillförde något. De uppmätta salthalterna i 

provpunkt 1 kan förklaras antingen genom att smältvatten från deponin trycks ut radiellt från 

denna på grund av lokalt ökad hydraulisk potential eller på grund av koncentrationsutjämning 

i sammankopplade vattensystem. Troligen kan det senare avfärdas då det under smältperioden 

sker ett kontinuerligt tillflöde av smältvatten, främst som markvatten- eller grundvattenflöde, 

genom åkermarken ned mot huvudrecipienten Fyrisån och detta borde inte ge möjlighet till 

diffusion. Det troliga är att vatten lokalt pressas ut från deponin på grund av nivåskillnaden 

mellan högen och omkringliggande slättlandskap. Att mätdata från provpunkt 1 föranleder 

detta antagande är placeringen av den punkten i förhållande till deponin. Provpunkt 1 antogs 

vara belägen ovanför deponin med avseende på vattenföring mot Fyrisån (se figur 4). Detta 

skulle betyda att upp till ett visst avstånd från deponin kommer det mesta av det ytliga vattnet 

i dräneringssystem att vara smältvatten från snödeponin. Detta skulle också förklara varför 

punkt 1 uppvisar de avvikelser från grundantagandet, vilket var att allt vatten rann västerut 

ned mot ån (se figur 4), som den gör. Om dessa teorier stämmer transporteras en stor del av 

vattnet i de ytvattensystem för dränering som finns runt deponin, men de påverkas av hur den 

smältande isen tillfälligtvis höjer den hydrauliska potentialen för smältvattnet i deponins 

porutrymmen. 

Smältvattnet från deponin tycks för övrigt rinna främst som ytvatten ut från deponin för att 

därefter samlas i de diken som omger deponin. Därifrån rinner det i dessa diken ned till 

Fyrisån. Viss mängd av vattnet infiltreras säkert till grundvattnet och transporteras via det till 

ån men större delen avgår troligen som ytvatten via dräneringsdiket. 

7.4 Salttransport från snödeponin 

De föroreningar som finns i snö är till viss del desamma som de som finns i regn, men 

eftersom snö ackumuleras på marken lagras föroreningar in i den, till exempel föroreningar 

från trafik som inte skulle förekomma i regnvatten. Snön ackumuleras under den kalla 

perioden och ackumulerar under denna period då föroreningar. När snön sedan smälter frisätts 

föroreningarna, vanligen enligt mönstret hög koncentration lättlösliga ämnen under tidig 

smältning och höga halter svårlösliga ämnen och suspenderat material under sen smältning 

(Muthanna m. fl. 2007). Hur snö ska omhändertas med avseende på dessa föroreningars 

inverkan på närmiljön vid snösmältningen är av intresse. För att minimera spridningen har 

vissa metoder föreslagits, bland annat bioretentionsanläggningar av typen ”Rain Gardens”, 

artificiella våtmarker. Bioretentionsanläggningar av samma typ som föreslagits för 

omhändertagande av regnvatten visar duglighet även vid snösmältning (Muthanna m.fl. 

2007), men de stora vattenmängderna vid snösmältning kan medföra att mycket stora arealer 

blir nödvändiga om bioretentionsanläggningar av typen artificiella våtmarker skall användas i 

full skala. 

Utifrån vattenproverna kan konstateras att proverna från punkt 1-3 följer mer eller mindre 

samma trend, även om de uppvisar variationer, medan punkt 4 avviker från de andra initialt 

för att sedan närma sig de andra efter två till tre veckors provtagning. En trolig orsak till att 

punkt 4 skiljer så markant är dess läge. Punkt 4 är troligen mer beroende av vattenståndet i 

Fyrisån än de övriga punkterna.  Vid högt vattenstånd i ån pressas grundvattennivån upp så att 

ån breddas, eller så trycks vatten baklänges upp i dräneringsdiket. Detta medför att vatten som 

vid normalflöde skulle ha runnit genom diket och ut till punkt 4, nu inte når dit eller i vart fall 

späds ut tidigare. 
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Variationerna inbördes mellan prov 1, 2 och 3 kan eventuellt förklaras med vattenmängden 

kring respektive punkt.  Punkterna 1 och 3 låg i diken med relativt lite vatten medan punkt 2 

låg i östra änden av en liten damm och således i kontakt med förhållandevis stor mängd 

vatten. Mer vatten leder till större buffertförmåga mot förändringar. 

Analysen med avseende på salter i snön säger att snön, som är insamlad från gator i Uppsala, 

innehåller en stor mängd föroreningar. Om det finns studier på hur salthalten i snö förhåller 

sig till övriga föroreningar, skulle en uppskattning av övriga föroreningar kunna göras. Dock 

kan konstateras att snön är kraftigt förorenad av klor, troligen från vägsalt, och det ligger nära 

till hands att tro att nitrat och sulfat kan spåras tillbaka till trafiken. Det kan diskuteras hur 

dessa salter påverkar både närmiljön av deponin och huvudrecipienten, men för den större 

bilden torde det vara så att så länge dessa kemikalier tillåts inom trafikhållningen kan inga 

krav ställas på deponin vad gäller utsläpp av dessa. 

Slutligen, de värden som finns att tillgå från mätningar i Fyrisån av elektrisk konduktivitet 

antyder att det råder kraftigt förhöjda salthalter i vattnet kring snödeponin.  

7.5 Snödeponier i ett större sammanhang 

För att sätta in den studerade snödeponin i ett större sammanhang kan de resultat som 

uppmätts eller studerats i detta arbete diskuteras utifrån olika metoder att omhänderta snö 

avlägsnad ut trafiksystem.  

Det finns flera studier kring förorenad snö. De flesta har en snarlik inriktning mot 

föroreningar förekommande i snön vilka kan relateras till trafik. Åtminstone en studie, 

Engelhard m.fl. (2007), kort pratar om att snö även kan förorenas av annat. Den troliga 

anledningen till att trafikrelaterade föroreningar dominerar är att det finns få andra tillfällen 

då snö anses som så oönskad som då den i stor mängd ligger på våra vägar. Att trafiken 

sprider relativt stora mängder föroreningar i sitt närområde visas av bl.a. Engelhard m.fl. 

(2007), Reinsdotter och Viklander (2005) och Muthanna m.fl. (2007). 

Snö som avlägsnas från trafiknätet kan omhändertas på flera olika sätt. De tre dominerade är 

att den plogas åt sidan, att den med lastbil frakts bort för att läggas i deponi eller att den med 

lastbil transporteras bort och tippas ned i vattendrag. Den snö som bara plogas åt sidan 

kommer inte att smälta på avvikande sätt jämfört med omgivande snö utanför trafiksystemen. 

Snö som tas ur trafiksystemet för tippning i vattendrag eller deponi på land smälter däremot 

antingen betydligt snabbare, om den tippas i vattendrag, eller betydligt långsammare om den 

deponeras på land. Snö deponerad på land smälter under en längre tid och frisatta 

föroreningar måste passera genom marken eller ytvattendrag för att nå recipienten. Snö tippad 

direkt i ett vattendrag smälter snabbt och föroreningarna går direkt ut i vattnet.  

Beaktas det som nämns av Muthanna m.fl. (2007) om möjligheten att konstruera miljöer för 

att omhänderta i smältvattnet lösta föroreningar och suspenderade solider bör landbaserad 

deponi ses som mer fördelaktigt för omhändertagandet av förorenad snö. Landbaserade 

deponier ger möjlighet att kontrollera föroreningarnas spridning i högre utsträckning. Snö 

tippad direkt i vatten sänker vattentemperaturen ned mot 0°C vilket kan påverka olika system, 

fysikaliska och biologiska, negativt, höga kloridhalter kan medföra skiktningar i vattnet och 

alla föroreningarna som fanns i snön kommer direkt ut i recipienten (Engelhard m.fl., 2007). 

Fördelen med att tippa direkt i vattendrag är att det är utrymmesbesparande och att ingen 

lokal måsta avsättas för en snödeponi som kan upplevas som estetiskt stötande. 

Landbaserade deponier med kontroll av frisatta föroreningar är nog ändå att föredra. 
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8 Slutsatser 

 Snödeponin smälter med ca 20 % av sin volym per vecka under april månad. 

 Den i snömassan inlagrade bråten lagras allt eftersom isen smälter på dess yta, vilket 

troligen medför viss isolering från inkommande strålning. 

 Smältvattnet från deponin innehåller relativt höga halter klorid- och sulfatjoner. 

 Smältvattnet från deponin transporteras ut i Fyrisån främst som ytvatten i de 

dräneringssystem som omger ytan på vilken deponin är upplagd. 

 Smältvatten från deponin tycks transporteras radiellt ut från deponin innan det ansluter till 

normal vattentransport i ytvattensystemen. 

 Deponins placering på hårt underlag, dräneringssystemen och närheten till 

huvudrecipienten är sådant att smältvattnet troligen inte kommer att påverka grundvattnet i 

märkbar omfattning, vare sig nivåmässigt eller kemiskt. 

 Salterna som frisätts från deponin förekommer inte i sådana mängder att de leder till någon 

markant ökning av salthalten i huvudrecipienten. 

 Frisättningen av salter från deponin tycks vara något försenad i förhållande till frisättning 

av salter från snösmältning i huvudrecipientens tillrinningsområde. 
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10 Bilagor 

 

 

Bilaga A 

Bilagan redovisar data för densitetsmätning av isproverna. 

 

Tabell A1 Data för densitetsinmätning av isproverna 

Vikt bägare 
(g) 

Vikt bägare + 
prov (g) 

Vikt prov 
(g) 

Volym prov 
(cm

3
) 

Densitet 
(g/cm

3
) 

lokal och datum 

94 169 75 112,5 0,67 punkt 1 0408 

77 156 79 90 0,88 punkt 2 0408 

94 170 76 63 1,21 punkt 3 0408 

101 204 103 150 0,69 punkt 1 0413 

95 178 83 125 0,66 punkt 2 0413 

91 175 84 125 0,67 punkt 3 0413 

99 205 106 125 0,85 punkt 1 0420 

97 175 78 112,5 0,69 punkt 2 0420 

84 176 92 125 0,74 punkt 3 0420 
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Bilaga B 

Bilagan redovisar tabeller och mätdata använda för uppskattning av masstransporten salt i 

Fyrisån under mätperioden. 

Tabell B1 Beräknade flöden i Fyrisån, från SMHI Vatten-web område 663767-160351 (Islandsfallet ned till 
Sävjaåns utlopp i Fyrisån). Månadsdata. 

Total 
stationskorrigerad 
vattenföring [m³/s] 

december 2010 3,26 

januari 2011 5,95 

februari 2011 5,21 

mars 2011 14,8 

april 2011 44,6 

maj 2011 4,90 

juni 2011 2,62 

juli 2011 1,92 

augusti 2011 2,57 

september 2011 2,68 

oktober 2011 3,27 

 

Tabell B2 Konduktivitet (mS/m) i Fyrisån, station Klastorp (KT) respektive Flottsund (FS) 

KT FS 

2010-12-13 43,8 49,1 2010-12-13 

2011-01-19 46,5 47,7 2011-01-19 

2011-02-21 44,1 53,8 2011-02-22 

2011-03-14 45,2 55,2 2011-03-14 

2011-04-13 25,2 25,4 2011-04-13 

2011-05-09 34,6 43,8 2011-05-12 

2011-06-16 45,2 55,4 2011-06-16 

2011-07-12 42,4 50,7 2011-07-12 

2011-08-18 37,3 48,3 2011-08-18 

2011-09-14 36,4 46 2011-09-13 

2011-10-13 40,3 46,9 2011-10-13 
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Tabell B3 Beräknad vattenföring i Fyrisån, från SMHI Vatten-web område 663767-160351  

(Fyrisån mellan Islandsfallet och Sävjaåns mynning i Fyrisån). Relevanta dygnsdata. 

Datum 

Total 
stationskorrigerad 
vattenföring [m³/s] Datum 

Total 
stationskorrigerad 
vattenföring [m³/s] 

2011-03-12 15,9 2011-04-15 56,5 

2011-03-13 16,2 2011-05-07 6,15 

2011-03-14 13,1 2011-05-08 5,86 

2011-03-15 12,3 2011-05-09 5,59 

2011-03-16 10,2 2011-05-10 5,35 

2011-04-11 81,9 2011-05-11 5,13 

2011-04-12 80,9 2011-05-12 4,94 

2011-04-13 74,4 2011-05-13 4,83 

2011-04-14 65,0 2011-05-14 4,70 
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Bilaga C 

Bilagan redovisar mätdata från vattenproverna. Förklaringar till de olika kolumnrubrikerna 

ges i avsnittet material och metoder. I övrigt är detta en tabell över de mätvärden vilka erhölls 

ur kolonnseparationsutrustningen med tillhörande datorprogram. Siffrorna under ident är 

provets identitet, först p# för plats och sedan mm-dd för datum. Året var 2011. 

Högra kolumnen med mätvärden för klorid är korrigerad (= provet späddes ut ytterligare en 

gång, värdet halverades) p.g.a. väldigt höga mätvärden utanför kalibreringsstandardens 

område. 

 

Tabell C1 Insamlad mätdata från vattenproverna. 

Ident Sample type 

Cl
-
 

ppm 

NO3
-
  

Ppm 

SO4
2-

  

ppm 

PO4
3-

  

ppm 

Cl
-
  

ppm 

      Mes #2 

Sample Rek p3 03-25 Sample 116 18,5 79,5 -0,14  

Sample Rek p2 03-25 Sample 103 16,8 78,1   

Sample p4 05-03 Sample 197 7,17 62,4  98,7 

Sample p.4 04-27 Sample 199 7,99 55 -0,27 99,7 

Sample p.4 04-25 Sample 202 7,37 61,5 -0,12 101 

Sample p.4 04-22 Sample 165 5,99 60,2 -0,21 82,7 

Sample p.4 04-20 Sample 124 7,07 55,6 -0,25  

Sample p.4 04-18 Sample 98 3,62 51,1 -0,3  

Sample p.4 04-15 Sample 116 2,81 50 -0,28  

Sample p.4 04-13 Sample 57,1 3,39 28,7 -0,16  

Sample p.4 04-11 Sample 20,3 10,6 20,9   

Sample p.4 04-08 Sample 14,4 13,4 19,4   

Sample p.4 04-06 Sample 18,2 18,1 21,5 -0,23  

Sample p.4 04-04 Sample 100 9,97 54,1   

Sample p.3 05-03 Sample 175 12,5 61,7 0,63 87,6 

Sample p.3 04-27 Sample 141 9,1 54 0,87 70,3 

Sample p.3 04-25 Sample 161 8,17 60,2 0,23 80,4 

Sample p.3 04-22 Sample 182 6,98 65,4 -0,2 90,8 

Sample p.3 04-20 Sample 138 9,33 64,1 -0,13 68,8 

Sample p.3 04-18 Sample 98,2 9,35 59,5 0,82  

Sample p.3 04-15 Sample 233 10,8 79,8 -0,27  

Sample p.3 04-13 Sample 134 12,8 76,8 -0,24  

Sample p.3 04-11 Sample 156 13,3 78,5 -0,23  

Sample p.3 04-08 Sample 210 14,7 68,8 -0,28  

Sample p.3 04-06 Sample 115 14,2 64,9 -0,21  

Sample p.3 04-04 Sample 102 14,3 71,3   

Sample p.2 05-03 Sample 204 13,8 76,3  102 
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Sample p.2 04-27 Sample 160 11,1 66  80,2 

Sample p.2 04-25 Sample 178 10,4 69,5  88,8 

Sample p.2 04-22 Sample 193 7,29 71,5  96,3 

Sample p.2 04-20 Sample 167 11,4 75,2  83,7 

Sample p.2 04-18 Sample 135 11,9 76,8  67,6 

Sample p.2 04-15 Sample 246 10,6 80,7  123 

Sample p.2 04-13 Sample 130 12,8 81,1   

Sample p.2 04-11 Sample 180 12,4 81,8   

Sample p.2 04-08 Sample 172 14,3 70,4   

Sample p.2 04-06 Sample 104 13,1 64,7   

Sample p.2 04-04 Sample 91,6 13 68,4   

Sample p.1 ref 05-03 Sample 208 12,1 74,8  104 

Sample p.1 ref 04-27 Sample 189 16,6 73,2  94,4 

Sample p.1 ref 04-25 Sample 172 16,2 79,4  86,2 

Sample p.1 ref 04-22 Sample 213 10,9 74,5  106 

Sample p.1 ref 04-20 Sample 324 12,3 81,7  162 

Sample p.1 ref 04-18 Sample 152 13,9 80,9  76 

Sample p.1 ref 04-15 Sample 265 12 82,3  132 

Sample p.1 ref 04-13 Sample 138 12,8 85,2  69,2 

Sample p.1 ref 04-11 Sample 219 11,7 76,6   

Sample p.1 ref 04-08 Sample 189 14 70,5   

Sample p.1 ref 04-06 Sample 92,9 15,3 67,2   

Sample p.1 ref 04-04 Sample 94,5 15,2 73,4   

check MA1 500 Sample 0,39 0,39 0,4   

Check Uppsala Sample 0,22 1,52 0,28   

STD 106 Sample 189 190 189   

STD 105 Standard 105 163 163 163   

STD 104 Standard 104 101 101 101   

STD 103 Standard 103 79,2 79,2 79,2   

STD 102 Standard 102 39,6 39,7 39,6   

STD 101 Standard 101 19,8 19,8 19,8   

SDT* Standard 100 0,31 0,31 0,3 0,2  

STD* Standard 20 0,48 0,47 0,49 0,45  

STD* Standard 10 0,89 0,92 0,91 0,94  

SDT* Standard 2 4,81 4,8 4,79 5,02  

STD* Standard 1 10,1 10,1 10,1 10  

MilliQ Sample -0,11 -0,17 -0,15   
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Abstract 


During winter 2010/2011 there was heavy snowfall in the area of 
Uppsala. Parts of the snow that fell were removed from the streets 
and deposited in snow dumps. One of those snow dumps was 
placed at Kungsängen. Since most of the snow in those dumps is 
from the urban environment in Uppsala they might contain 
pollutants related to traffic, like certain salts. These pollutants 
could affect the main recipient (river Fyrisån) if they are released in 
large amounts. 


This undergraduate thesis aims to, by using measurements, 
understand how a snow dump melts and to examine some of the 
pollutants released during the melting process. The data collected 
will then be compared to published data concerning glacial melting 
and data of pollutants in snow. The result is a description of the 
melting of the snow dump, the environmental impact of the snow 
dump and an estimate of the mass transport of salts in meltwater 
from the snow dump compared to the mass transport in the river 
Fyrisån. 


The results idicate that the deposited snow shows plastic 
deformation while releasing about 5000 m3 water per week. The 
dissolved salts, which were measured in concentrations up to 230 
mg/L Cl-, 85 mg/L SO4


2- and 18 mg/L NO3
-, are of such levels that 


they might affect the area close to the snow dump, but should not 
significantly affect to the main recipient. 


 


 


Sammanfattningen 


 


 


 


 


 







 


Under vintern 2010/2011 föll det mycket snö i Uppsala. Delar av 
denna transporterades bort från gatunätet och lades på hög i form 
av snödeponier. En av dessa placerades i Kungsängen. Eftersom 
snön i dessa deponier primärt kommer från trafikmiljön i Uppsala 
stad/tätort kan den innehålla föroreningar relaterade till trafikmiljö, 
bland annat salter. Dessa föroreningar skulle kunna påverka 
huvudrecipienten (Fyrisån) om de frisätts i stor mängd. 


Detta examensarbete har som syfte att genom fältmätningar 
undersöka hur fort en snödeponi smälter, samt i vilka halter den 
släpper ifrån sig lösta salter som frisätts vid smältningen. Dessa 
mätdata jämförs sedan med publicerade data kring smältning av 
glaciärer samt med undersökningar om föroreningsmängder i snö. 


Resultatet blir en beskrivning av smältningen av deponin och dess 
inverkan på den miljö den är förlagd till, samt en uppskattning av 
massflödet av salter i smältvattnet från deponin jämfört med 
salttransporen i Fyrisån. 


Studien visar att den deponerade snön under smältningen uppvisar 
plastisk förändring med en frigörelse av ca 5000 m3 vatten per 
vecka. Halterna av frisatta salter, som uppmätts med halter upp till 
230 mg/L Cl-, 85 mg/L SO4


2-, och 18 mg/L NO3
-, är sådana att de 


kan påverka deponins närområde, men ger inte huvudrecipienten 
anmärkningsvärda tillskott. 
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