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Miljömål – Ansökan om dels förlängd tid, dels ändrade prövotidsvillkor vid Dåva 

deponi 

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, meddelade i dom den 4 oktober 2018 tillstånd 

till verksamheten vid Dåva deponi och avfallsanläggning på fastigheten Umeå Nyskogen 

1:1. Dåva Deponi och Avfallscenter  i Umeå AB har nu ansökt om dels förlängd tid, dels 

ändrade prövotidsvillkor i den uppskjutna frågan om slutliga villkor för uppsamling, rening 

och utsläpp av dagvatten från verksamheten till recipient.  

 

Synpunkter med anledning av ansökan ska ges in skriftligen senast den 10 december 

2019 till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-

post mmd.umea@dom.se. Domstolens målnummer M 3003-16 ska anges. 

 

Frågan om förlängd tid och ändrade prövotidsvillkor kan komma att avgöras utan 

förhandling. 

 

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen 

Gabriella Viklund, Umeå tingsrätt, receptionen, Nygatan 45, 903 30 Umeå, tfn 090-172100  

 

Eventuella kallelser och andra meddelanden införs i Västerbottens-Kuriren och Folkbladet, 

Västerbotten. 

 

Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
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2019-10-17      

 

Vår ref: Ulrika Sundin Bonnedahl  Mark- och miljödomstolen 
Telefon: 090-16 15 33   Umeå tingsrätt 
Mobil: 070-376 10 86   Box 138 
e-post: ulrika.sundin.bonnedahl@umea.se 901 04  UMEÅ 
 
  

 

 

 

 

M 3003-16  
 
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB angående tillstånd enligt miljöbalken till 
verksamheten vid avfallsanläggning m.m. på fastigheterna Umeå Nyskogen 1:1; nu fråga om 
dels förlängd prövotid och dels ändring av prövotidsvillkor 
 

Undertecknad får med stöd av i rubricerat mål ingiven fullmakt framställa följande yrkanden 

om dels förlängd prövotid, dels ändrade prövotidsvillkor och dels ett bemyndigande; yrkade 

förändringar i jämförelse med meddelad deldom har strukits under.  

 

Yrkande 

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB, härefter Dåva DAC, ansöker om förlängd prövotid 

under vilken tid Dåva DAC i samråd med tillsynsmyndigheten ska  

U1: Utreda bästa möjliga teknik för uppsamling av dagvatten samt vid behov rening därav 

varvid i så fall ska utredas huruvida dagvattnet bör renas antingen i respektive delflöde eller 

samlat var för sig, eller tillsammans med lakvattnet innan utsläpp sker till recipient.  

U2: Utreda olika möjligheter att på ett tillförlitligt sätt kontrollera relevanta halter i respektive 

provpunkt.  

 

Resultaten av utredningarna U1 och U2 med förslag till slutliga villkor ska redovisas till mark- 

och miljödomstolen senast den 31 januari 2022.  
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Dåva DAC yrkar att följande provisoriska föreskrifter ska gälla  

P1: Det samlade utsläppet av dagvatten till recipient får fram till dess annat beslutas som 

månadsvärde under den period då dagvatten som når recipient finns att provta inte innehålla 

högre halter av föroreningar än följande:  

Bly 10 µg/l 
Kadmium 3 µg/l 
Arsenik 15 µg/l 
Krom 15 µg/l 
Koppar 40 µg/l 
Zink 200 µg/l 
Nickel 100 µg/l 
pH  6-9 
 
Provtagning ska ske i punkterna Y1b, Y2c (alt. Br5) och Y3 minst en gång per månad under den 

period då dagvatten som når recipient finns att provta. Tas fler än ett prov per månad ska ett 

månadsmedelvärde räknas fram.  

Utgående dagvattenhalt ska beräknas som ett flödesviktat medelvärde för halterna i Y1b, Y2c 

(alt. Br5) och Y3. Uppmätta flöden ska användas i beräkningarna.  

Om de angivna halterna inte kan hållas som medelvärde av två månader ska Dåva DAC inom 

tio arbetsdagar från det att bolaget fick kännedom om överskridandet meddela 

tillsynsmyndigheten och ge in åtgärdsplan.  

 

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen har i deldom 4 oktober 2018 i rubricerat mål skjutit upp frågan om 

slutliga villkor för uppsamling, rening och utsläpp av dagvatten från verksamheten. Dåva DAC 

ska enligt vad som beslutats i målet i samråd med tillsynsmyndigheten utreda och utvärdera 

följande.  

U1: Utreda bästa möjliga teknik för uppsamling av dagvatten samt vid behov rening därav 

varvid i så fall ska utredas huruvida dagvattnet bör renas antingen i respektive delflöde eller 

samlat var för sig, eller tillsammans med lakvattnet innan utsläpp sker till recipient.  

U2: Utreda olika möjligheter att på ett tillförlitligt sätt kontrollera relevanta halter i respektive 

provpunkt.  

Resultaten av utredningarna U1 och U2 med förslag till slutliga villkor ska redovisas till mark- 

och miljödomstolen senast den 31 januari 2021.  
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Mark- och miljödomstolen meddelade följande provisoriska föreskrifter. 

P1: Det samlade utsläppet av dagvatten till recipient får fram till dess annat beslutas inte 

innehålla högre halter av föroreningar än följande:  

Årsmedelvärden i µg/l 

Bly 10 

Kadmium 0,5 

Arsenik 15 

Krom 15 

Koppar 30 

Zink 100 

Nickel 50 

pH 6-9 

 

Provtagning ska ske i punkterna Y1b, Y2c och Y3 minst fyra gånger per år. Årsmedelvärde för 

respektive punkt ska baseras på minst fyra resultat. Utgående dagvattenhalt ska beräknas 

som ett flödesviktat medelvärde för halterna i Y1b, Y2c och Y3.  

 
För år 2018 ska beräknade flöden användas i beräkningarna. För åren 2019 och 2020 ska 

mätta flöden användas i beräkningarna. 

 

Utrednings- och prövotidsvillkoren överensstämmer i stort med vad Dåva DAC yrkade. 

Eftersom tidigare mätförutsättningar inte möjliggjorde vare sig flödesmätning eller 

provtagning på ett dagvattenflöde separerat från lakvatten i samtliga punkter, grundades 

yrkandena på uppmätta halter i två dagvattenpunkter och uppmätt halt i en punkt där 

dagvatten och lakvatten var blandat.  Stora skillnader kunde konstateras mellan de olika 

mätresultaten. Det bedömdes att det fanns felkällor i form av skiktat vatten, uppdämt vatten, 

nästan stillastående vatten, stickprover och att provtagning inte alltid skett på samma djup.  

 

Dåva DAC har efter att domen meddelats vidtagit ett antal åtgärder. I provpunkten Y2c har ett 

skibord för flödesmätning installerats samt automatisk flödes-proportionell provtagning. 

Dikessediment har provtagits och några diken har rensats.  

Vissa flöden har letts in i lakvattensystemet. 
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På grund av frusna diken kunde provtagning inte påbörjas förrän i april 2019. Flödet har mätts 

och dagvattnet provtagits i Y1b, Y2c och Y3 och Br4 och nettoflödet jämte dagvattenhalten 

beräknats i Y2c.  

 

I samband med tillståndsansökan bedömdes mängden dagvatten från verksamhetsområdet 

uppgå till ca 30 000 m3. Flödesmätning under perioden april t o m september visar en 

dagvattenmängd på 45 000 m3 och den totala dagvattenmängden under året förväntas uppgå 

till ca 60 000 m3. Flödesmätningarna visar även att dagvattenflödet i punkten Y2c är mer 

dominant än vad som bedömdes med mellan 91 och 95 % av det totala dagvattenflödet. I 

samband med tillståndsansökan bedömdes dagvattenflödet i Y2c stå för ca 38 % av det totala 

flödet. 

 

Provtagning och beräkning av utgående dagvattenhalter under perioden april-augusti visar att 

medelvärdet för kadmium överskrider prövotidsvillkoret samt att medelhalterna av nickel och 

zink ligger mycket nära prövotidsvillkoret. När det gäller koppar bedömer Dåva DAC att 

marginalen till prövotidsvillkoret är väl liten. 

 

Det är främst i delflödet Y2c som halterna är höga men prövotidsvillkoret för kadmium 

överskrids även i delflödet Y1b. Eftersom dagvattenflödet domineras av delflödet från Y2c får 

halterna i den punkten stort genomslag i det flödesviktade medelvärdet för utgående 

dagvatten.  

 

Med anledning av de höga halterna i Y2c har ett delflöde till denna punkt istället avletts till 

lakvattensystemet. Andra vidtagna åtgärder är rensning av diken från sediment samt 

provtagning av sedimenten. 

 

Dåva DAC avser att vidta ytterligare åtgärder i form av dels fortsatt uppströmsarbete i syfte 

att hitta och åtgärda de mest betydande källorna till föroreningshalterna och dels genom att 

flytta dag-/lakvattendiket något så att dagvattnet som idag rinner genom punkten Y2c kan 

provtas direkt i en ny brunn (Br5) istället för att beräknas genom avdrag för Br4 och 

därigenom även tillskapa utrymme för ytterligare en lakvattendamm, se bilaga 1. 
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Det kan även bli aktuellt att anlägga en dagvattendamm eller annan reningsteknik. 

 

Dåva DAC yrkar mot bakgrund av ovanstående att ändrade prövotidsvillkor avseende 

utsläppsvillkoren meddelas. De föreslagna halterna motsvarar förutom nickel de Dåva DAC 

hade som provisoriska villkor för utsläpp av lakvatten under perioden 2013 till 2017.  

 

Det kan förutskickas att de åtgärder som Dåva DAC planerar inte direkt ger de önskade 

effekterna och kanske till och med kortvarigt kan medföra högre halter. Dåva DAC yrkar därför 

att prövotidsvillkoret utformas så att konsekvensen av ett överskridande är att ytterligare 

åtgärder ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten, men att uppföljningen sker med 

tämligen korta intervaller i form av medelvärde för två månader. Kan en sådan konstruktion 

av villkoret inte godtas måste istället utsläppsvillkoret sättas med samma föroreningshalter 

men såsom årsmedelvärde.  

 

Den flytt av diket som redovisats ovan medför en ändring av provtagningspunkten, vilken 

härefter kommer att vara en brunn, varför prövotidsvillkoret bör ändras i det avseendet. Det 

föreslås att den nya provtagningspunkten får benämningen Br5. 

 

Dåva DAC bedömer att en ostörd provtagning kan bli aktuell först år 2021. Det yrkas därför 

även att den tid inom vilken prövotidsutredningen ska vara redovisad flyttas fram till 31 

januari 2022.  

 

Miljöpåverkan 

Dåva DAC har bedömt miljöpåverkan av föreslagna nya prövotidsvillkor, se bilaga 2.  

 

Handläggning 

Dåva DAC är med hänsyn till situationen mycket angelägen om en skyndsam handläggning och 

att deldom i detta avseende kan meddelas under detta år med villkor som träder ikraft detta år. 

Till vinnande av tid skickas därför denna ansökan även direkt till Miljö och hälsoskydd, Umeå 

kommun, samt Länsstyrelsen.  
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Umeå som ovan  

 

Ulrika Sundin Bonnedahl 

Bilagor:   

1. Kartskiss 

2. Miljöbedömning inkl. bilaga för beräkning av påverkan i Tavelån 
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Bilaga 1 



Miljöbedömning 

Under den process som ledde fram till det nuvarande tillståndet, dom 2018-10-04, togs en 

beräkningsmodell fram för att undersöka påverkan i Tavelån med anledning av 

verksamhetens utsläpp av lakvatten och dagvatten. Samma modell, med vissa justeringar, 

har använts för beräkning av konsekvensen av justerade prövotidsvillkor för kadmium, nickel 

koppar och zink, se bilaga till denna skrivelse.  

Beräkningsmodellen baseras på att mängden utgående vatten från anläggningen (lakvatten 

och dagvatten) inte överskrider 150 000 m3 vatten per år. De flödesmätningar som hittills 

genomförts visar att det även fortsättningsvis är rimligt att anta att det sammanlagda 

utgående flödet inte ska överskrida 150 000 m3/år. Utöver att halterna av kadmium, nickel, 

koppar och zink har justerats i modellen har även halterna i Tavelån uppdaterats till 

medelvärden för de senaste fyra åren. 

I modellen motsvaras utgående halt från anläggningen av ett sammanvägt villkor där 

följande antaganden gjorts 1) 50 % dagvatten och 50 % lakvatten 2) lakvattenhalten utgörs 

av fastställda lakvattenvillkor 3) dagvattenhalten utgörs av justerat prövotidsvillkor. 

Tabell 3, Justerade utgående halter till beräkningsmodellen, µg/l 

 Lakvattenvillkor i tidigare 

beräkningsmodell 

Sammanvägt villkor i ny  

beräkningsmodell 

Kadmium 0,2 1,6 

Koppar 30 35 

Nickel 30 65 

Zink 100 150 

 

 

Föroreningsbidragets betydelse 

Modellen räknar fram nedströmshalter i Tavelån med hänsyn tagen till Dåva DACs 

föroreningsbidrag. Det räknas också fram hur stor del av nedströmshalten som härrör från 

Dåva DACs utsläpp. Om Dåva DACs bidrag är mindre än 10 % bedöms påverkan från DAC 

vara obetydlig. Om Dåva DACs bidrag är större än 15 % bedöms påverkan från DAC vara 

synlig och om bidraget är större än 20 % är påverkan från DAC tydligt.  

De justerade provisoriska villkoren innebär att föroreningsbidraget från Dåva DAC vad gäller 

nickel, koppar och zink även fortsättningsvis är obetydligt. Under juli, och för zink även 
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oktober, är bidraget något högre men Dåva DAC står fortfarande för mindre än 15 % av 

nedströmshalten. När det gäller kadmium är föroreningsbidraget från Dåva DAC obetydligt 

under drygt hälften av årets månader men under juli, augusti och oktober står DAC för 15-20 

% av nedströmshalten.  

 

Beräkningsmodellens resultat jämfört med MKN (µg/l) 

I tabell 4 jämförs halter i Tavelåns nedströmspunkt med miljökvalitetsnormen. Halten i 

Tavelåns nedströmspunkt representeras av uppmätt halt kompletterad med Dåva DACs 

bidrag.  Redovisade årsmedelvärden är filtrerade halter medan MKN för koppar, nickel och 

zink gäller för biotillgänglig halt. Biotillgänglig halt har inte kunnat beräknas då ingångsdata 

saknas. I en tidigare beräkning i samband med tillståndsprocessen visade det sig dock att 

biotillgängliga halter endast utgör en mindre del av den totala halten, vilket också visas i 

tabell 4. 

Tabell 4 Halter jämfört MKN, µg/l 

Parameter MKN Halt nedströms i 

Tavelån 

årsmedelvärde 

Biotillgänglig andel 

Kadmium 0,08 0,04  

Koppar 0,5  1,8 1,7 % 

Nickel 4,0  3,1  

Zink 5,5  5,7 17 % 

 

Bedömning av miljöpåverkan till följd av att provisoriska dagvattenvillkor justeras upp 

Justering av dagvattenvillkor innebär inte att MKN riskerar att överskridas. Dåva DACs bidrag 

till halterna i Tavelån är fortfarande obetydligt med undantag av kadmium där bidraget från 

Dåva DAC har viss betydelse under juli, augusti och oktober. 

Umeå den 30 september 2019 

 

Åsa Tykesson Nilsson 

Bilaga: Modell för beräkningar av påverkan 
 



Modell för beräkningar av påverkan i Tavleån. 
Halterna i utlopp Y2c representeras av sammanvägt villkor för lakvatten och

dagvatten när det gäller Cd, Cu, Ni och Zn.

Halter i TA2 och TA3 är medelvärden för 2016-2019, filtrerade halter. 

Flöde i Tavelån enligt SMHI vattenwebb

Jan
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0044 15,9 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde jan 3,38 12168 766 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,085 0,046 0,196 0,002

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,005 1,746 5,486 0,042

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 2,9% 2,7% 3,7% 5,2%

Feb
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0035 12,6 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde feb 3,24 11664 928 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,070 0,038 0,162 0,002

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 2,990 1,738 5,452 0,042

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 2,4% 2,2% 3,1% 4,3%

Mar
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0114 41,0 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde mar 3,87 13932 340 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,191 0,103 0,441 0,005

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,111 1,803 5,731 0,045

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 6,5% 6,1% 8,3% 11,8%

Apr
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp brunn 4 0,0077 27,6 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde apr 7,12 25632 928 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,070 0,038 0,162 0,002

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 2,990 1,738 5,452 0,042

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 2,4% 2,2% 3,1% 4,3%

Maj
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0072 25,8 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde maj 4,370 15732 609 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,107 0,058 0,246 0,003

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,027 1,758 5,536 0,043

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 3,7% 3,4% 4,7% 6,6%

Jun
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0053 18,9 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde jun 3,130 11268 595 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,109 0,059 0,252 0,003

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,029 1,759 5,542 0,043

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 3,7% 3,5% 4,8% 6,7%

Jul
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp brunn 4 0,0048 17,2 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde jul 0,941 3388 197 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,330 0,178 0,762 0,008

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,250 1,878 6,052 0,048

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 11,3% 10,5% 14,4% 20,3%

Aug
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0024 8,6 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde aug 0,639 2300 269 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,242 0,130 0,558 0,006

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,162 1,830 5,848 0,046

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 8,3% 7,7% 10,5% 14,9%

Sept
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0019 6,7 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde sep 0,658 2369 356 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,183 0,098 0,422 0,005

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,103 1,798 5,712 0,045

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 6,3% 5,8% 8,0% 11,3%

Okt
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0017 6,2 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde okt 0,44 1584 253 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,256 0,138 0,592 0,006

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,176 1,838 5,882 0,046

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 8,8% 8,1% 11,2% 15,8%

Nov
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0017 6,3 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde nov 0,86 3096 495 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,131 0,071 0,303 0,003

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,051 1,771 5,593 0,043

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 4,5% 4,2% 5,7% 8,1%

Dec
Flöde Utspädnings-

Mätpunkt Flödesperiod Flöde m3/s  m3/h faktor µg/l µg/l µg/l µg/l

Tavleån Ta 2 2,67 1,23 3,15 0,02

Utlopp Y2c 0,0060 21,8 65 35 150 1,6

Tavleån Ta 3 medelflöde dec 3,09 11124 511 2,92 1,7 5,29 0,04

Tillfört Dåva DAC 0,127 0,069 0,294 0,003

Biotilgänglig halt nedströms

Total halt nedströms 3,047 1,769 5,584 0,043

MKN god status HVMFS 2013:19 Årsmedel 4,000 0,500 5,500 0,080

% av nedströmshalt 4,4% 4,0% 5,6% 7,8%

3,079 1,785 5,656 0,044
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