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I denna artikel sammanfattas resultat från projektet ”Hållbar snöhantering i urbana miljöer” och 
sätter resultaten i en nationell och global kontext. Det övergripande målet i projektet har varit att 
ge underlag till en miljömässigt förbättrad snöhantering. Därför har snö från olika områden prov-
tagits, snö och dagvatten från samma avrinningsområde jämförts och föroreningstransporten från 
smältande snö har studerats. Utifrån erhållna data och tidigare publicerade undersökningar har 
en konceptuell beräkningsmodell för att bedöma föroreningsmängder i urban snö tagits fram och 
olika möjligheter till hantering av bortforslad snö har belysts. 



Introduktion och bakgrund 
Snö som faller i våra städer exponeras för och 
ackumulerar föroreningar från ett stort antal 
källor, till exempel trafik, nedskräpning och 
atmosfäriskt nedfall men också från vinter-
väghållningen och halkbekämpning. Varje 
vinter röjs hundratusentals ton förorenad snö 
från stadscentra och trafikerade ytor för att 
vidmakthålla god framkomlighet och trafiksä-
kerhet. Snön transporteras ofta till lokala eller 
centrala snötippar eller dumpas i vattenföre-
komster, efter dispens från tillståndsgivande 
myndigheter.

När snön smälter frigörs de ackumulerade för-
oreningarna. En del av föroreningsmängderna 
följer med smältvattnet och en del stannar 
kvar på marken beroende på vattnets och specifika förore-
ningars kemiska och fysikaliska egenskaper. I vilket skede av 
snösmältningen (t.ex. tidigt, mitten eller sent) som förore-
ningarna frigörs kan också skilja sig. Vid dumpning av snö i 
vattenförekomster följer förstås hela den ackumulerade för-
oreningsmängden med den dumpade snön och innehållet 
fördelas initialt mellan vattenförekomstens bottensediment 
och vattenpelare.

Föroreningar i urban snö 
På sätt och vis kan snö ses som fruset dagvatten. Många av 
de föroreningar som vi känner till i dagvatten (där det finns 
hundratals studier genomförda) kan vi också förvänta oss i 
den urbana snön och i smältvatten därav. Föroreningarna 
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det är fråga om varierar förstås från plats till plats och be-
ror på exempelvis atmosfäriskt nedfall, de aktiviteter som 
pågår och vilka material som förekommer i området ifråga 
(Müller et al. 2020). Vanligt förekommande parametrar som 
ofta har analyserats är suspenderat material (TSS), pH, kon-
duktivitet (eller klorid), metallerna koppar, bly och zink samt 
polycykliska aromatiska kolväten. Gemensamt för dessa 
ämnen är att de i hög utsträckning härrör från trafik och 
vinterväghållning. På senare år har listan börjat utökas med 

andra grupper av orga-
niska ämnen (exempelvis 
alkylfenoler och ftalater) 
och mikroplast.  

I tabell 1 finns samman-
ställt koncentrationer av 
olika ämnen som mätts 
upp i snö i internationella 
och svenska undersök-
ningar. Snön har prov-
tagits från olika typer av 
områden och har olika ål-
der. Snö från Frihamnen i 
Stockholm som provtagits 
inom ramen för projektet 

och redovisas separat i en egen kolumn, illustrerar hur va-
riationen kan se ut på en och samma plats. Resultaten från 
Frihamnen är unika såtillvida att snö från hamnområden 
inte tidigare redovisats i vetenskapliga artiklar (så vitt för-
fattarna känner till). 

Figur 1: Lokala snöhögar i bebyggda områden. 

Figur 2: Snö röjs undan för att säkra framkomlighet, Stockholms Hamnar. 
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Ur tabellen är det tydligt att koncentrationerna som har 
uppmätts för alla redovisade ämnen varierar kraftigt. Exem-
pelvis uppvisar koncentrationen av bly och koppar globalt 
sett skillnader på fyra tio-potenser mellan lägsta och hög-
sta uppmätta värde. Överlag är de uppmätta koncentratio-
nerna i snön från svenska undersökningar i den nedre delen 
av intervallet med globala data. Provtagningen i Frihamnen 
ligger i nivå eller något lägre än andra svenska studier. Ett 
flertal av de svenska studierna är genomförda vid 
vägar i tätorter och proverna är tagna på snö med 
olika ålder. Proverna i Frihamnen är tagna i ett re-
lativt lågtrafikerat område med påkörningsfiler för 
färjetrafik och där snön aldrig har varit äldre än två 
dygn sedan snöfall och plogning, vilket troligen har 
bidragit till de jämförelsevis lägre halterna. 

Jämförelse av föroreningsmängder 
i snö, smältvatten och dagvatten
Dagvatten och snö berörs av olika lagstiftning. Med-
an dagvatten (inklusive smältvatten från snö) klas-
sas som avloppsvatten så klassas snö (i frusen form) 
som fast avfall. Inte i någon lagstiftning är det direkt 
reglerat vad dagvatten eller snö som släpps ut, be-
handlat eller orenat, får innehålla med avseende på 

föroreningar. Det är förstås ändå in-
tressant att jämföra föroreningsin-
nehållet från dagvatten och snö för 
att exempelvis kunna beräkna föro-
reningsbelastning och bedöma för-
oreningarnas spridningsvägar olika 
delar av året. I tabell 2 redovisas en 
sammanställning av data från prov-
tagning av snö och dagvatten inom 
samma avrinningsområde i Friham-
nen. Snön har provtagits från totalt 
nio snöhögar vid fyra olika tillfällen 
medan dagvattnet har provtagits 
endast vid tre tillfällen och därmed 
är osäkerheten större.

Vid jämförelsen i halter mellan snö 
och dagvatten framgår att det över-
lag är mer suspenderat material 
(TSS) i snön jämfört med dagvatt-
net. Den största orsaken till det är 
mest troligen halkbekämpningen 
vintertid och att den sand och grus 
som sprids följer med snön vid plog-

ning. För PAHer och metaller är de lägsta såväl som högsta 
halterna uppmätta i snöproverna, men någon nämnvärd 
skillnad i koncentrationsnivåer mellan snö och dagvatten 
kan inte ses här. På grund av att få dagvattenprovtagningar 
är genomförda så är statistiska analyser inte möjliga utan 
först komplettera dagvattenprovtagningen.  

<RL- mindre än rapporteringsgräns
a Baseras på medelvärden för enskilda snöhögar (Vijayan et al. 2021). Från varje 
snöhög har ett flertal prover tagits och medelvärde beräknats för snöhögen (för 
koncentrationer i enskilda prover, se tabell 1).
b opublicerade data. Endast två till tre provtagningar är gjorda.

a Data från (Elik 2001; Glenn and Sansalone 2002; Engelhard et al. 2007; Gouin et al. 2010; Kuoppa-
mäki et al. 2014; Mihailović et al. 2014; Siudek et al. 2015; Levshina 2019; Dinu et al. 2020)
b Data från (Viklander 1999; Reinosdotter and Viklander 2005; Reinosdotter et al. 2006; Österlund 
et al. 2019; Vijayan et al. 2019b, a). Proverna har tagits i Luleå, Umeå, Sundsvall och Göteborg. 
c Data från Vijayan et al. (2021). All snö är provtagen från snöhögar som plogats. Upprepad prov-
tagning utförd efter flera olika snöfall och ett flertal snöhögar har provtagits. Från varje snöhög 
har ett stort antal prover tagits genom hela snödjupet och analyserats enskilt.
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När snön smälter frigörs en del föroreningar och följer med 
smältvattnet och en del blir kvar på marken. Genom åren 
har ett antal studier i olika skalor på avsmältande snöhögar 
genomförts. Försöken innebär att högar med snö läggs för 
avsmältning på en yta och avrinnande smältvatten samlas 
upp. Såväl den ursprungliga snön som smältvattnet och 
återstående sediment som är kvar på ytan när snön smälts 
analyseras med avseende på de föroreningar som man öns-
kar undersöka (se figur 3). Denna typ av studier kan visa hur 
ämnen fördelar sig mellan smältvattnet och återstående 
sediment och när i smältförloppet spridningen sker. I tabell 
3 presenteras resultat på denna typ av avsmältningsförsök 
som utfördes inom ramen för projektet (Vijayan et al. 2019b). 
Tabellen är även kompletterad med data från äldre studier. 

Som framgår av tabell 3 är det även variationer i hur mycket 
föroreningar som följer med smältvattnet för ett och samma 
ämne men också mellan olika ämnen. Många faktorer kan 
antas spela in. Dels handlar det om snön och smältvattnets 
egenskaper, t ex pH, konduktivitet (alltså totala innehållet 
av joner), mängden partiklar och partiklarnas karaktär och 
storlek och dels handlar det om ämnets egenskaper, t ex vil-
ken benägenhet det har att binda till partikelytor samt även 
smältförloppet (om det är omväxlande frysgrader). De flesta 
av ämnena i exemplen i tabell 3 stannar kvar i sedimentet på 
marken och inte följer in med smältvattnet. Kväve är dock 
ett undantag vilket förklaras av att det i hög utsträckning fö-
rekommer i löst form och är inte är associerat med partiklar. 
Skillnaden i koncentration av metallerna. 

Mätningar av dagvatten från regn 
och snösmältning i samma avrin-
ningsområde är ovanliga. I Fri-
hamnen har det inte varit möjligt 
att genomföra eftersom snön har 
skottats ihop och fraktats bort för 
att göra ytan trafiksäker och något 
smältvatten i mätbara volymer har 
därför inte genererats. I en äldre 
svensk studie av Westerlund et al. 
(2003) har dock en jämförelse kun-
nat göras eftersom plogvallar har 
lämnats kvar utmed den väg som 
ingick i studien. Se tabell 4.

I studien av Westerlund et al. 
(2003), presenterad i tabell 4, fram-
går tydligt att koncentrationerna 
koppar zink och bly är högre, både 
i medel för hela mätperioden och 
högsta notering i enskilt prov, i 

Figur 3: Avsmältningsförsök i laboratorieskala. Till vänster den homogeniserade snön ordnad i en väl definierad ”hög”. På bilden i mitten har snön 
börjat smälta och smältvattnet samlas upp i en bägare. Till höger återstående sediment efter att snön smält. 
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dagvatten från snösmältning jämfört med regn. Det är till 
viss del motsägelsefullt i förhållande till resultaten från Fri-
hamnen (tabell 2) som snarare visade jämförbara eller lägre 
halter i snö jämfört med dagvatten och resultaten från av-
smältningsstudien (tabell 3) som därtill indikerar att en an-
del av föroreningarna inte följer med smältvattnet. En trolig 
orsak är att snön som gett upphov till smältvattnet i Wester-
lund et al. kommer från plogvallen vid en trafikerad väg (ca 
15 000 fordon per dygn) med högre föroreningsbelastning 
och att snön har sitt ursprung sedan vinterns början. Under 
den långa vintern ackumuleras stora mängder föroreningar 
och även om en betydande del av föroreningarna stannar 
kvar på marken vid avsmältning blir det höga halter i smält-
vattnet.

Ackumulering och spridning av föroreningar 
i snö 

Undersökningar av mekanismer för ackumulering och sprid-
ning av föroreningar i/med urban snö och under påverkan 
av snöhantering är utspritt i en rad olika artiklar, inklusive 
de beskrivna ovan. Utifrån den samlade kunskapen har vi 
arbetat med framtagandet av ett verktyg – snow mana-
gement tool (SMT) – som är tänkt att kunna användas vid 
planeringen av snöhanteringen i olika verksamheter (Borris 
et al. 2021). SMT är än så länge i prototypstadiet och går 
därför under namnet PSMT. PSMT använder allmänt till-
gängliga inmatningsdata för att simulera 1) ackumulering 
av snö (anges som snövattenekvivalent) och föroreningar 
inom ett avgränsat område, 2) transport av föroreningar i 
avrinningen, intermittenta snösmältningsepisoder och oli-
ka snöhanteringsalternativ inklusive smältning på plats och 
borttagning från avrinningsområde samt 3) behandling av 
smältvatten i sedimentationsanläggningar och dumpning i 
ytvatten. Verktygets utmatningsparametrar omfattar mass-
balanserna av snö och valda föroreningar och förorenings-
koncentrationer i snösmältning från enskilda snöupplag. I 
dagsläget har all tillgängliga data för urban snö använts till 

att utveckla verktyget. Nästa steg är att inhämta mer data 
genom provtagningskampanjer för att testa och förfina 
PSMT.

Experimentella och befintliga tekniker för 
behandling av förorenad snö
I mer snörika delar av landet är det vanligt med centrala 
snötippar strax utanför städernas mest centrala delar där 
snön som behöver röjas bort från gator och torg läggs för 
avsmältning under sommarhalvåret. När nya snöupplag an-
läggs, byggs dessutom ofta avledning av smältvattnet och 
efterföljande rening i damm(ar) innan utsläpp till recipient. 
Centrala tippar av detta slag kräver dock stora ytor vilket det 
kan vara ont om i städer och det finns därför behov av mer 
kompakta lösningar som ändå kan ta hand om stora mäng-
der snö.

I tabell 5 sammanfattas information om tre exempel på 
anläggningar för lagring och behandling av urban snö. Ex-
emplen baseras på tre principer som tillämpas av projek-
tets parter: Snötipparna i Luleå (figur 4) och Örnsköldsvik 
samt snösmältningspråmen NCC SnowClean® i Oslo som är 
utvecklad av NCC. Ett utförligare PM har sammanställts av 
Marklund (2019).

Figur 4: Snötippen i Luleå vintern 2018.



A R T I K E L S E R I E  N Y  F O R S K N I N G  O C H  T E K N I K

Kemisk fällning är en teknik vanligtvis använd vid avlopps-
vattenbehandling, emellanåt tillämpad på dagvatten men 
inte på snö. Vidare är det en teknik där det finns möjlighet 
att göra mer kompakta anläggningslösningar än centrala 
snötippar. Nyström et al. (2019) genomförde inledande för-
sök för att testa potentialen hos totalt tolv koagulerings- 
och flockningsmedel att reducera partikelinnehållet på 
olika mixer av urban smält snö. Resultaten visade på god 
potential då alla testade produkter uppvisade på en 90 %-ig 
reduktion eller mer.

Slutsatser och fortsatt forskningsbehov
Projektet har bekräftat tidigare kunskap om snö, smältvat-
ten och snöhantering samt tillfört ny kunskap. I och med 
detta projekt har föroreningsinnehållet i snö från ett hamn-
område och avsmältningsförsök som inkluderar analyser av 
PAHer för första gången presenterats i vetenskapliga artik-
lar. Koncentrationen av suspenderat material, utvalda me-
taller och PAHer var i jämförelse med nationella data från 
äldre studier i den nedre delen av tidigare uppmätt intervall. 
Avsmältningsförsöken visade att PAHer i hög utsträckning 
stannar kvar i sedimentet på (mark)ytan där snön smälter 

i högre utsträckning än det följer med 
smältvattnet, vilket stämmer bra över-
ens med teorin att PAHer är associerade 
till partiklar. Vidare visade en jämförelse 
av metall- och PAH-koncentrationer i 
snö kontra dagvatten från samma avrin-
ningsområde endast på små skillnader 
medan koncentrationen av partiklar var 
påtaglig (på grund av halkbekämpning). 
Dock behöver fler dagvattenprover tas 
för att täcka in årstidsvariationer, varie-
rande regnmängder och –intensitet mm.

De fältstudier som har genomförts inom 
projektet har utgått från områden med 
sand och grus som huvudsaklig halkbe-
kämpning. Vi vet dock att salt kan ge helt 
andra spridningsmönster och är därför 
viktigt att inkludera i framtida studier. 
Vidare har projektet fokuserat studierna 
på metaller, PAHer och stödparametrar 
(pH, konduktivitet, suspenderat mate-
rial) samt i en mindre utsträckning även 
mikroplast. Det finns en rad andra ämnen 
som ur miljösynpunkt är viktiga att stu-
dera i snö och smältvatten, exempelvis 

mjukgörare, alkylfenoler och –etoxilater samt perfluorerade 
ämnen. 

Inom projektet utvecklades ett prototypverktyg för upp-
skattning av föroreningsinnehåll i urban snö, tänkt att vara 
ett stöd vid bedömning av lämpliga åtgärder och snöhante-
ringsstrategier. I dagsläget har all tillgängliga data använts 
till att bygga modellen. För att verifiera modellen behöver 
mer data från provtagning samlas in. 

Det blir allt vanligare att de centrala snötippar som finns 
kompletteras med en damm/dammsystem för behandling 
av smältvattnet. Dock saknas vetenskapliga studier om 
deras reningsgrad. För ställen med begränsad yta behövs 
kompaktare lösningar. I en delstudie testades kemisk fäll-
ning i labbskala som en potentiell behandlingsteknik för 
smältvatten och snö. Viss potential finns men inget färdigt 
koncept i fullskalig anläggning redo att ta i bruk har ännu 
utvärderats. 
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Projektets finansiering
”Hållbar snöhantering i urbana miljöer” har finansierats av 
Formas (dnr 2015-00120), Stockholms hamnar och NCC och i 
projektets referensgrupp har representanter från Örnskölds-
vik och Luleå kommuner funnits samt Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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