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Förord 
 
Klimat- och sårbarhetsutredningen har i uppdrag att kartlägga samhällets sårbarhet vid en 
klimatförändring och extrema väderhändelser samt bedöma behovet av anpassning till ett 
förändrat klimat för olika sektorer i samhället. Risken för översvämningar idag och en ökad 
risk vid kommande klimatförändringar är en viktig del av den sårbarhetsanalys som skall 
föras för olika sektorer. En viktig effekt av översvämningar, höga och kraftiga flöden samt 
skyfall är risken för spridning av föroreningar i miljön. Detta påverkar i sin tur ekosystem, 
dricksvattenkvalitet, jordbruksmark, fiske m m. Statens geotekniska institut (SGI) har på 
uppdrag av klimat- och sårbarhetsutredningen som en första del av föreliggande uppdrag gjort 
en inventering av Dalälven och Ljungan samt över potentiella verksamheter från vilka en 
spridning av föroreningar kan komma att öka till följd av översvämning.  
 
Det arbete som redovisas i denna rapport, del två av föreliggande uppdrag, har för avsikt att 
göra en bedömning av potentiell föroreningsspridning i samband med översvämningar från ett 
urval verksamheter för några översvämningsscenarier samt att göra en kartläggning av 
verksamheter inom de områden som översiktligt karterats och bedömts ligga inom områden 
som riskerar översvämmas enligt dagens 100 års flöden. 
 
För att utföra detta arbete har information kring pågående A och B verskamheter (EMIR-data) 
samt om potentiellt förorenade områden (MIFO-data) använts. Denna information har 
erhållits från Länsstyrelserna i Sverige genom följande personer: Stefan Andersson, Blekinge 
län, Stefan Rystedt, Dalarnas län, Ulrika Nilsson, Gävleborgs län, Gunnar Helander, Hallands 
län, Karin Olsson och Maria Ed, Jämtlands län, Anna Paulsson, Jönköpings län, Anders 
Svensson, Kalmar län, E.Brömses och Michael Sundblom, Kronobergs län, Sandra Karlsson, 
Norrbottens län, Karin Jonasson, Mats Andersson, Skåne län, Birgitta Swahn, Stockholms 
län, Anna Stjärne och Thomas Birgergård, Södermanlands län, Ida Lindén, Uppsala län, 
Susanne Andersson och Björn Nilsson, Värmlands län, Sofia Jonsson, Västerbottens län, 
Astrid Göthe Västernorrlands län, CJ Carlbom, Västmanlands län, Hillevi Upmanis, Västra 
Götalands län, Lena Andersson, Örebro län och Ann-Christine Wiklander, Östergötlands län. 
EMIR-data har erhållits från Ann-Christin Roslund, Södermanlands län som står som värd för 
denna databas. 
 
Det varierar något mellan länen hur långt man kommit och på vilket sätt man arbetar samt 
kommunicerat innehållet i MIFO-databasen. Det underlagsdata som detta arbete baseras på är 
således den information som fanns officiellt tillgänglig i respektive län i mars 2007.  
 
Vidare har underlag från SGU:s brunnsarkiv, genom Bo Thunholm, använts. Rapporten 
baseras också på information från Anna Vindelman, Inregia, Anne-Marie Fällman, 
Naturvårdsverket, Barbro Näslund-Landemark, Räddningsverket, Göran Andersson, Eka 
Chemicals, Kjell Färnkvist, Naturvårdsverket, Mikael Stark, Statens geotekniska institut, Nina 
Ekelund, Stockholm stad, Per Eriksson, Norr Vatten Stockholm, Sven Knutsson, Luleå 
Tekniska Universitet, Wilhelm Rankka, Statens geotekniska institut samt Åsa Sjöblom, 
Boliden Mineral AB. Jan Lindgren, Statens geotekniska institut, har bidragit med en sista 
korrigerande hand. Arbetsgruppen som leds av Tom Hedlund, Regeringskansliet, har bidragit 
med källor och underlagsmaterial tillsammans med övriga representanter i arbetsgruppen. 
Ytterligare ett flertal personer har varit till vår hjälp och vi riktar därför ett stort tack till alla 
som bidragit med egen kunskap, källmaterial och dataunderlag. 
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Sammanfattning 
 
Klimat- och sårbarhetsutredningen har i uppdrag att kartlägga samhällets sårbarhet vid en 
klimatförändring och extrema väderhändelser samt bedöma behovet av anpassning till ett 
förändrat klimat för olika sektorer i samhället. Risken1 för översvämningar idag och en ökad 
risk vid kommande klimatförändringar är en viktig del av den sårbarhetsanalys som skall 
föras för olika sektorer.  
 
Vid mätningar i Mölndalsån, Säveån och Göta älv visar preliminära resultat på att halterna av 
miljögifter var högre 2006 än 2005. Den förklaring man anger som mest trolig är att det var 
mer nederbörd och högre flöden i vattendragen under 2006 än året innan. Den ökade 
nederbördsmängden leder bland annat till att oljerester spolas av vägbanor och att olika 
föroreningar i högre utsträckning lakas ut från förorenad mark. Även nedfallet av miljögifter 
som sprids via luft kan tänkas öka.  

Känsliga verksamheter är förorenad mark samt pågående verksamheter där olyckor kan 
inträffa. Beräkningar har gjorts för hypotetiska förhållanden, baserade på verkliga fall, för två 
vattendrag, Göta älv och Säveån, samt sjön Tisaren. Vid beräkningarna har olika situationer 
(scenarios) som skall beskriva en översvämningssituation beaktats: 
 

• ett tillfälle med förhöjd grundvattennivå 
• ett med förhöjd grundvattennivå och ökat grundvattenflöde 
• ett översvämningstillfälle på en icke hårdgjord markyta där markförorening kan 

komma upp över ytan.  
 
Utöver dessa beräkningar med olika grundvattennivåer och flöden har även gjorts en 
beräkning av skred av förorenade massor till närliggande sjö och vattendrag.  
 
Beräkningar har gjorts för en kloralkalifabrik där det finns markföroreningar av kvicksilver 
och dioxin, en impregneringsanläggning där marken är förorenad av kreosot, koppar och 
arsenik samt för en tidigare glasbrukstomt och en mindre industritomt där det förekommer 
bly, koppar och zink. Valet av verksamhet samt aktuellt fallstudieområde för denna baseras 
dels på att det är vanligt förekommande föroreningar och på att det funnits relevanta studier 
som detaljerat beskriver föroreningssituationen inom dessa typområdet. 
 
Utöver beräkningar för enskilda verksamheter har även en övergripande bedömning gjorts av 
vad en ökad tillrinning till hela Göta älv innebär med avseende på föroreningsbelastningen till 
älven och Västerhavet. Vidare ingår en sammanställning av beräkningar inom andra studier 
som gjorts kring konsekvenser av ett potentiellt gruvdammbrott samt olycka där 
diesel/bensin/olja släpps ut i Mälaren. 

Sammanfattande resultat och slutsatser 
Det finns enligt denna studie totalt 376 pågående A och B klassade verksamheter (EMIR) 
inom översvämningskarterade områden som bedömts förekomma inom r100 områden i 
Sverige. Inom dessa r100 områden finns också 932 av de av Länsstyrelserna redovisade 

                                                           
1 Med ordet risk avses i detta sammanhang sannolikheten för en händelse med en oönskad konsekvens. Generellt 
gäller i detta dokument att risk är detsamma som (sannolikhet x konsekvens). Ökad eller förändrad risk vid 
klimatförändringar utgörs ofta av en ökad sannolikhet för att händelsen med den oönskade konsekvensen skall 
inträffa. 
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förorenade områdena. Liksom det stora antalet är också bredden och variationen mellan dessa 
mycket stor. Längs de översvämningskarterade vattendragen finns ett stort antal brunnar och 
även andra vattentäkter och stora arealer öppen mark.  
 
Samtliga föroreningar som beaktats föreligger, enligt denna studie, relativt starkt bundna 
inom det förorenade området även vid förhöjda grundvattennivåer och ökade 
grundvattenflöden. Vid simuleringar som beskriver översvämningar i ett område med icke 
hårdjorda ytor, d v s där grundvatten och ytvatten kommer i kontakt med varandra, kan 
spridning till omgivande mark dock bli betydelsefull. Inverkan på dricksvattenhalterna bör 
beaktas även om en utspädning till följd av nederbörden i sig. Brunnsvattenkvalitén beror av 
den totala föroreningsbelastningen i området. Om flera verksamheter ligger nära varandra och 
nära en recipient så kan inverkan på en enskild brunn bli betydligt större än beaktad här.  
 
Vid de enskilda enstaka översvämningstillfällena kommer halterna i närliggande vattendrag 
eller sjöar inte att påverkas signifikant. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att en ökad 
frekvens av översvämningstillfällen kan leda till en markant utökad avrinning och utlakning 
och därmed en ökad anrikning av förorening i närområdet samt i det närliggande vattendraget 
och dess sediment. För kvicksilver kan detta leda till förutsättningar för ökad metylering. 
 
Vid ett skred av förorenade massor kommer riktvärdet för dricksvatten att överskridas i 
samtliga scenarier som beaktats. Vattentäkter kommer, enligt dessa beräkningar, att behöva 
stängas någon timma till följd av förhöjda halter i vattendraget. Det bör påpekas att storleken 
på det skred som beaktas är i samma storlek som det skred som inträffade i Ballabo 1996. 
Detta skred tillhör inte det största som inträffat. Ett större skred eller motsvarande skred i mer 
förorenad mark skulle innebära att vattentäkter behöver hållas stängda under längre tid, upp 
till några dygn, till följd av förhöjda föroreningshalter i vattendragen.   
 
Om motsvarande skred som bedömts för Göta älv samt Säveån antas ske i en sjö, av samma 
storlek som sjön Tisaren, kommer den totala föroreningshalten i sjön att vara över gällande 
riktvärde för dricksvatten. De förorenade massorna kommer att finnas i sjön i mer än hundra 
år. Halterna i sedimentet kommer sannolikt att vara i samma storleksordning eller högre än de 
jämförvärden som anges för sediment.  
 
Vid en olycka där diesel/bensin/olja släpps ut i närheten av ett vattenverk kan detta utgöra ett 
allvarligt hot mot vattenverken. Det är i första hand inte mängden olja som är avgörande, utan 
närheten till vattenverket, samt närheten till land och därmed vågbearbetningen som leder till 
nedblandning.  
 
Inverkan av förhöjd grundvattennivå leder sannolikt inte till en ökad risk för 
föroreningsspridning från gruvavfall. Det finns dock risk att redan vittrade föroreningar 
mobiliseras vid en grundvattenhöjning. En ökad fluktuation av grundvattennivån kan leda till 
en ökad föroreningsspridning eftersom de kemiska förutsättningarna då förändras och 
metallerna kan bli mer vittringsbenägna och lösliga.  
 
Den största risken för äldre samt pågående gruvverksamhet förväntas i samband med olycka 
såsom dammbrott av sandmagasin, eller annan stor olycka som sker i magasin, eller mark som 
är förorenad med gruvavfall. En ökad fluktuation av grundvattennivån kan leda till en ökad 
föroreningsspridning eftersom de kemiska förutsättningarna då förändras och metallerna kan 
bli mer vittringsbenägna och lösliga. Vattenöverdämning av sandmagasin förutsätter 
diffusionsspärr för syre genom stagnant vatten. Stor oxidationsrisk föreligger om det inte är 
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tillräckligt med vatten och skyddande skikt ovanpå sanden.  Det är viktigt att motverka de 
effekter som kan uppkomma avseende dels större avdunstning, dels lägre tillrinning i 
samband med varmare och längre sommarperioder som förväntas av klimatförändringar.  
Sandmagasinen med gruvavfall innehåller mycket höga halter och stora mängder metaller och 
sulfider, varför frågorna om efterbehandling är viktiga. Gruvdammbrott leder till flera 
förödande konsekvenser däribland att föroreningshalten nedströms förhöjs markant. Påverkan 
på ekosystemen till följd av ett dammbrott beror bland annat av dess storlek samt, för effekter 
av föroreningar, föroreningshalten i massorna. 
 
Vid en övergripande bedömning av ökad tillrinning till Göta älv, till följd av ökad nederbörd 
med 30 %, fås en ökad föroreningsbelastning med 23 %.  Om man ansätter samma förutsätt-
ningar för hela Sverige kan man anta att i de delar av Sverige där den årliga nederbörds-
mängden ökar med cirka 30 % kommer även årsbelastningen av föroreningar i vattendrag i 
dessa områden att öka med omkring 20 – 25 %. För de vattendrag som redan idag är hårt 
belastade kan det innebära stora konsekvenser och att effekterna kommer betydligt tidigare än 
vad de skulle göra under dagens klimatförhållanden.  
 
Olyckor som orsakas av skred eller översvämning leder till en begränsad kortvarig effekt på 
vattentäkter i utsatta vattendrag men bidrar också till en kraftigt ökad långvarig 
föroreningsbelastning i sedimenten i dessa vattendrag.  
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Bakgrund 
 
Klimat- och sårbarhetsutredningen har i uppdrag att kartlägga samhällets sårbarhet vid en 
klimatförändring och extrema väderhändelser samt bedöma behovet av anpassning till ett 
förändrat klimat för olika sektorer i samhället. Risken2 för översvämningar idag och en ökad 
risk vid kommande klimatförändringar är en viktig del av den sårbarhetsanalys som skall 
föras för olika sektorer. En viktig effekt av översvämningar, höga och kraftiga flöden samt 
skyfall är risken för spridning av föroreningar i miljön. Detta påverkar i sin tur ekosystem, 
dricksvattenkvalitet, jordbruksmark, fiske m m. Statens geotekniska institut (SGI) har på 
uppdrag av klimat- och sårbarhetsutredningen som del I av föreliggande uppdrag tidigare 
utfört en studie vars syfte har varit att identifiera riskerna för spridning av föroreningar vid 
översvämningar samt identifiera de viktigaste typerna av områden och verksamheter som kan 
bidra till spridningen och att identifiera verksamheter inom områden med översvämningsrisk. 
 
I en första del av föreliggande uppdrag gjordes en inventering av Dalälven och Ljungan. 
Längs älvarna finns mycket såväl pågående som nedlagd industriverksamhet det finns också 
stora arealer jordbruksmark och brunnar. I SOU 2006:94 presenterades resultat och slutsatser 
från Klimat- och sårbarhetsutredningens studie av översvämningsrisker och 
avtappningsmöjligheter för Mälaren, Hjälmaren och Vänern samt ytterligare områden där 
konsekvenserna av översvämningar kan bli stora. Mälaren, Hjälmaren och Vänern är alla 
viktiga vattenväkter för många människor och enligt bedömning som gjordes i SOU 2006:094 
är råvattenkvalitén i stort sett god. Göteborg är beroende av vatten från Göta älv och 
Stockholms vattenförsörjning sker i stor utsträckning med råvatten från Mälaren. 
Infrastrukturen runt sjöarna är väl utbyggd och särskilt vid Vänern och Mälaren finns både 
vägar och järnvägar i sjöns omedelbara närhet. Förorenade områden finns, liksom kring 
Dalälven och Ljungan, på många platser runt sjöarna, dels vid befintlig industriverksamhet 
men också på nedlagd industrimark. I den analys som gjordes inom Klimat- och 
sårbarhetsutredningen är risken för läckage av föroreningar i Mälaren påtaglig vilket skulle 
kunna påverka vattenkvalitén och vattenförsörjningen. Vattenförsörjningen inom Vänern och 
Göta älv kan sannolikt klaras på de flesta håll under förutsättning att råvattenkvalitén inte 
försämras för mycket av utläckage från förorenade områden, industrier och jordbruksmark 
(SOU 2006:94).  
 
Det arbete som redovisas i denna rapport, del II av föreliggande uppdrag, har för avsikt att 
göra en bedömning av potentiell föroreningsspridning i samband med översvämningar från ett 
urval verksamheter för några översvämningsscenarier samt att göra en kartläggning av 
verksamheter inom de av områden som översiktligt karterats i Sverige och bedömts ligga 
inom områden som riskerar översvämmas enligt dagens 100 års flöden. 

 

                                                           
2 Med ordet risk avses i detta sammanhang sannolikheten för en händelse med en oönskad konsekvens. Generellt 
gäller i detta dokument att risk är detsamma som (sannolikhet x konsekvens). Ökad eller förändrad risk vid 
klimatförändringar utgörs ofta av en ökad sannolikhet för att händelsen med den oönskade konsekvensen skall 
inträffa. 
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Spridning i mark och vatten 
 
I vilken utsträckning en förorening sprids i mark och grundvatten beror på egenskaper i 
marken, såsom porositet och hydraulisk gradient, nederbördsmängder, grundvattennivåer och 
egenskaper hos föroreningen själv. En vattentrogen förorening transporteras i grundvatten 
genom advektion som även brukar hänföras till som konvektiv transport, vilket innebär att en 
löst förorening förflyttas med vattnets medelhastighet. Vattnets hasighet beror bland annat av 
ett områdes geologiska och geohydrologiska förutsättningar och beskrivs av topografi, 
bergrund, jordart och huruvida det är en öppen eller sluten akvifer. Trots en från början väl 
samlad och konvektiv transport kan man få en spridning till följd av dispersion och diffusion. 
Det finns ytterligare processer som kraftigt påverkar föroreningstransporten i grundvattnet. En 
viktig process som påverkar spridningen är hur en förorening fastläggs på olika ytor (t ex 
Apelo & Postma, 1993, Berggren Kleja et al., 2006, Lönnermark et al., 2007, Rosén et al, 
2007).  
 
Lokalt kan mycket snabb föroreningsspridning ske genom ett s k preferentiellt flöde som bero 
av att marken innehåller makroporer såsom sprickor, rotkanaler och markgångar m m. Under 
vissa förhållanden såsom vid kraftigt regn, när jorden är blöt kan det infiltrerande vattnet eller 
vätskan rinna mycket fort genom dess stora s k makroporer. Detta spridningssätt kan vara av 
stor betydelse (Berggren Kleja et al., 2006). Trots att det under vissa förhållanden kan vara en 
dominerande spridningsväg ingår den inte vid spridningsberäkningar av föroreningar med 
grundvatten. Dels därför att den är helt beroende av de lokala förutsättningarna och dels för 
att det idag inte finns tillräckligt med information för att på rätt sätt beskriva denna transport 
(Berggren Kleja et al., 2006, Lönnermark et al., 2007, Rosén et al., 2007) 
 
Dessutom har ytterligare processer stor betydelse för spridning av olika föroreningar. Dessa 
utgörs bland annat av utlakning samt kemisk/biologisk nedbrytning och omvandling av 
föroreningarna samt omfattningen av avdunstning, utspädning, infiltration eller sönderfall 
(radioaktiva processer). 
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Kort summering av inverkan av förändrat klimat på 
föroreningsspridningen 
 
Kommande klimatförändringar kommer att påverka markmiljön på flera olika sätt beroende 
på såväl förändrad temperatur som förändrade hydrologiska förhållanden. Inom stora delar av 
Sverige kommer det att bli en ökad årlig nederbörd framförallt under vinterhalvåret. Det 
kommer också att bli torrare under delar av sommarhalvåret och över hela Sverige kommer 
det att bli mer vanligt med kraftiga nederbördstillfällen (www.smhi.se).  
 
Ökad nederbörd innebär höjd grundvattennivå och ökade flöden som också kan leda till ökad 
erosion och översvämningar (t ex SOU 2006:94). Samtliga dessa förändringar kan var för sig 
leda till att föroreningar lättare utlakas och sprids. En ökad fluktuation av gundvattennivåerna 
kan förväntas till följd av de förändrade hydrologiska cyklerna. Förändrad temperatur och 
förändrad hydrologi påverkar såväl fauna som flora i marken, vilket påverkar den biologiska 
aktiviteten och förhållandena för olika kemiska processer. 
 
Översvämningar, ras, skred och erosion är problem som alla kan relateras till klimatet och kan 
medverka till ökad föroreningsspridning vilket beskrivits bland annat i Nilsson et al. (2005), 
Ekelund (2007) samt i del 1 av föreliggande projekt (Andersson-Sköld et al., 2007). Nedan 
ges en kort summering av potentiell inverkan av förändrat klimat på föroreningsspridning 
baserad på dessa sammanställningar (Nilsson et al., 2005, Ekelund, 2007, Andersson-Sköld et 
al., 2007).  

Artförändringar 
Vid ett förändrat klimat antas olika arters (inklusive mikroorganismers) utbredning och 
omfattning kommer att påverkas. Detta påverkar i sin tur vattenbalansen, vittringen och det 
kemiska tillståndet i jorden samt den hastighet med vilken organiskt material bryts ned. Exakt 
hur detta kommer att påverka riskerna med markföroreningarna är osäkert och kräver kunskap 
och förståelse för sambandet mellan meteorologiska, biogeokemiska, geokemiska och 
hydrogeologiska processer. 

Ökad nederbörd 
Ökad nederbörd gör att de flesta ämnen, och därmed även föroreningar, i ökad utsträckning 
följer med vattnets flöde. Det kan antingen handla om att lösta och partikelbundna 
föroreningar spolas med det ytliga vattnet eller att dessa föroreningar sköljs ur marken och 
förs via mark och grundvattentransport ut i vattendrag eller till dräneringsrör som leds till 
vattendragen direkt eller via reningsverk. 

Extrema regn leder till snabbare transport av vatten och däri lösta ämnen genom marken, 
vilket kan ge föroreningspulser till yt- och grundvatten. En ökad föroreningsspridning till 
följd av ökad transport är att förvänta. 

En ökad nederbörd, och en därmed ökad grund- och ytvattennivå, kan medföra ökad utlakning 
av föroreningar. Den högre vattennivån gör att områden med föroreningar införlivas i 
utströmningsområdena, vilket minskar transportsträckan för föroreningarna för att nå 
ytvattnet. De högre grundvattennivåerna kan exempelvis leda till att en större volym lakvatten 
genereras från gamla deponier. Spridning av föroreningar väntas framförallt ske i 
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grundvattenflödets riktning. Vid val av vilka områden som bör saneras kan detta vara en 
viktig faktor att beakta. 

Vid långvariga regn blir marken så småningom mättad på vatten. En vattenmättad mark tar 
inte upp exempelvis utspillda petroleumprodukter utan de kan rinna vidare över större 
områden. Petroleumprodukter som är i fri fas kan lyftas upp av stigande grundvatten och 
orsaka problem.  

Fluktuerande grundvattennivå 
Fluktuerande grundvattennivåer gör att kemiska förhållandena i marken påverkas avsevärt 
och de flesta markföroreningarna bli då betydligt mer mobila. Till exempel kan suflidmineral 
oxideras vid låga grundvattennivåer under torra perioder. Oxiderade metallföreningar är i 
allmänhet mer mobila (vattenlösliga) än reducerade föreningar. Vilket innebär att de 
oxiderade föroreningarna i samband med ökade flöden och höjd grundvattennivå, vid nästa 
nederbördstillfälle, kommer att följa med vattnet och därmed kan komma att spridas långa 
sträckor. De flesta markföroreningarna utgör inte problem så länge de ligger bundna i marken, 
men blir problem när de är mobila och hamnar där det finns människor samt växt- o djurliv 
som kan skadas. Förhöjd eller fluktuerande grundvattennivå och ökade flöden leder sannolikt 
till en markant ökad risk för föroreningsspridningar.  

Temperatur 
En förhöjd temperatur gör att organiska föroreningar (oljor, lösningsmedel e t c) kan brytas 
ner snabbare än idag.  En högre temperatur kan också innebära att vissa föroreningar 
förångas. Ökade temperaturer under torra perioder, efter perioder av väta, leder dels till ett 
uppsprucket markskikt och dels till minskad markfukt. Minskad markfukt kan orsaka 
kapilläruppsugning av vatten från djupare liggande nivåer. Bägge dessa mekanismer kan leda 
till en snabbare utlakning och transport av föroreningar. Det uppspruckna markskiktet medför 
att föroreningar djupare ner i marken får ett ökat utbyte med atmosfären, vilket kan öka 
förångning och oxidation.  

Sprickorna gör också att när vatten väl kommer kan vattnet snabbare och enklare föra med sig 
förorenade partiklar och lösta ämnen till underliggande skikt. Föroreningarna kan därmed 
lättare nå både grund- och ytvatten. Detta kan redan under dagens klimatförhållanden vara en 
betydande spridningsväg som således med stor sannolikhet kommer att öka. Det finns dock 
inte tillräcklig kunskap för att göra kvantitativa realistiska bedömningar av denna 
föroreningstransport, vare sig under dagens klimatförhållanden eller till följd av framtida 
förändringar (t ex Berggren Kleja et al., 2006). Förbättrad kunskap som möjliggör sådana 
bedömningar vore redan idag önskvärd i samband med riskbedömningar av förorenad mark 
och behovet för att bedöma denna spridningsväg av föroreningar under framtida 
klimatförhållanden ökar. Riskbedömningar baseras idag på beräkningar av 
grundvattenspridning och inte via preferentiella flödesbanor trots att de kan vara av mycket 
stor betydelse (t ex Berggren Kleja et al., 2006, Lönnermark, et al., 2007, Rosén et al., 2007). 

Ras och skred 
Grundvattennivåer är av stor betydelse även för markens stabilitet. Förändrade och 
fluktuerande grundvattennivåer kan liksom ökad erosion leda till ökade risker för ras och 
skred. Markföroreningar som idag föreligger relativt immobila i marken kan, som en följd av 
ras och skred, komma upp i markytan, där de kan utgöra ett hot mot människor och djur på 
plats och längre ner i vattnets flödesriktning. Skredet kan leda till en ökad transport av 
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förorenade markpartiklar. Det kan också leda till att föroreningar blir mer tillgängliga genom 
att skyddande markskikt försvinner.  

Översvämning 
Vid översvämningar täcker ytvattnet större markarealer. Om dessa arealer är förorenade kan 
vattnet föra med sig partiklar, humus, näringsämnen och andra förorenande ämnen från 
marken och ut i vattendrag, vilket kan påverka både vattenkvaliteten och ekosystemen runt 
vattnet.  

Områden och verksamheter som kan bidra till en spridning av föroreningar vid översvämning 
är bland annat förorenad mark, deponier, industrier, industrimark, avlopp, bensinstationer och 
upplag av miljöskadliga ämnen.  

Vid mätningar i Mölndalsån, Säveån och Göta älv visar preliminära resultat på att halterna av 
miljögifter var högre 2006 än 2005 (Miljömagasinet Väst, Nr 1, 2007). Den förklaring man 
anger som mest trolig är att det var mer nederbörd och högre flöden i vattendragen under 
2006 än året innan. Den ökade nederbördsmängden leder till att bland annat oljerester spolas 
av vägbanor och att olika föroreningar i högre utsträckning lakas ut från förorenad mark. Vid 
översvämning finns även risk att upplagrade sediment i avloppsledningar sköljs ur systemet 
och man får en ökad risk för spridning av föroreningar direkt eller indirekt via befintliga dag- 
och spillvattenledningar. Även nedfallet av miljögifter som sprids via luft kan tänkas öka. 
Totalt ökar spridningen ut i vattendragen (Miljömagasinet Väst, Nr 1, 2007).  

 

En översvämning kan under vissa förhållanden bidra till att det sker en utspädning av 
befintliga föroreningar och under andra förhållande att det blir en ökad halt och en ökad 
spridning av föroreningar. Vilken inverkan det blir beror av lokala förhållanden. Intill 
snabbrinnande vattendrag kan man få en ökad erosion av strandkanterna eller vattendragets 
botten och då kan föroreningarna där (det är särskilt vanligt att man har höga 
föroreningshalter i bottensediment) slammas upp i vattnet och utgöra en stor risk.  

Ökade flöden, såsom vid översvämning, kan leda till att förorenad sediment resuspenderar. 
Under den tid flödet är förhöjt, t ex under ett översvämningstillfälle, kan detta leda till att 
föroreningar som normalt återfinns i sediment nu återfinns i vattenfasen och transporteras 
med vattnet. Föroreningarna kan då förekomma partikelbundna men de också lättare lösas i 
vattnet. Efter en viss transportsträcka och när vattenflödet minskar sker en återsedimentering 
och föroreningarna har på detta sätt förflyttats i vattendraget. Dessa processer inenbär också 
att rena sediment kan borttransporteras och på så sätt blottlägga underliggande förorenade 
sediment. I vilken omfattning dessa processer bidrar till förhöjda föroreningshalter i 
vattenfasen eller bidrar till en omflyttning beror på flödets storlek, bottenförhållanden och hur 
djup i sedimentet som föroreningarna förekommer. 

Ökad erosion kan bli en följd dels av ökade flöden och översvämningar och dels av kraftiga 
regn. Vid en torrperiod som efterföljs av häftiga regn ökar också risken för erosion. Vid 
extremt höga nivåer kan även bräddning av avlopp samt en dämning ske i dagvattenledningar 
vilket kan leda till problem med avvattning vilket i sig innebär att även områden som inte 
översvämmas kan drabbas indirekt av översvämningsproblem lokalt.  

En mer detaljerade beskrivning av processer som kan förväntas bidra till föroreningsspridning 
vid översvämning finns i delrapport I av föreliggande projekt. Som framgår av den 
genomgång som redovisas i delrapport I liksom i rapporten för Stockholms stad (Ekelund, 
2007) framgår det att kombinera kunskap kring klimat och markföroreningar är ett relativt 
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nytt grepp. Vid litteraturgenomgångar på lokal och nationell nivå har inga studier hittats där 
kvantitativa riskbedömningar kan göras (Andersson-Sköld, et al, 2007, Ekelund, 2007).  

Ekelund (2007) konstaterar i sin rapport att det inte finns särskilt mycket litteratur och 
analyser som hanterar vilken påverkan klimatförändringen kan komma att få på förorenade 
områden. Framförallt finns det ytterst lite information om vilka effekter denna påverkan kan 
få på hälsa och miljö. Däremot finns det relativt mycket kunskap om förorenade områden i 
stort, vilket kan paras med kunskap om klimatförändringen för fördjupade analyser. Ett 
problem är att förorenade områden finns i så stor omfattning och att endast en liten del av 
dessa är undersökta. Uppskattningsvis finns ca 80 000 potentiellt förorenade områden. Varav 
ca 1500 av dessa bedöms till riskklass 1 enligt MIFO, d v s Naturvårdsverkets metod för 
inventering av förorenade områden (Natruvårdsverket, 2007). Objekt som klassats som 
miljöklass 1 bedöms som mycket stor risk för negativ påverkan på hälsa eller miljö. En stor 
del av dessa områden ligger vid vattendrag. I denna rapport beaktas de områden som är 
officiellt tillgängliga från respektive länsstyrelse samt dessutom förekommer inom de av 
Räddningsverket översiktligt översvämningskarterade områden.   
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Förutsättningar för beräkning av potentiell föroreningsspridning 
vid översvämning  
 
Känsliga verksamheter för översvämningar och höga flöden är deponier och förorenad mark 
samt pågående verksamheter där olyckor kan inträffa. I den föregående delrapporten 
(Andersson-Sköld et al., 2007) ges en redovisning av beräkningar av inverkan av 
klimatförändringar på deponier baserad på beräkningar i Nilsson et al. (2005). I denna del av 
uppdraget, d v s i föreliggande rapport, görs enkla beräkningar för som ett första steg göra en 
bedömning av potentiell inverkan av översvämningar på föroreningsspridning för ett urval 
andra verksamheter än deponier. Beräkningarna görs för hypotetiska förhållanden men 
baseras på verkliga fall där man har gjort undersökningar som tillhandahåller användbart 
underlagsmaterial. 
  

Fallstudieområden 
Beräkningar av förändrad föroreningsspridning till följd av höjd grundvattennivå, ökat 
grundvattenflöde samt skred har gjorts för följande vattendrag: 
 

• Göta älv - genomsnittligt flöde för hela älven, d v s 570 m3/s, samt för ett flöde 
nedströms Nordre älv, ca 150 m3/s, där älvens bredd och djup ansatts till 40 respektive 
10 m.   

 
• Säveån - flöde ca 37 (kolla) m3/s. Älvens bredd är ansatt till 22 m och dess djup till 

0,8 m. 
 

• Tisaren – volym 90*106 m3 och omsättningstid 3,1 år. 
 

Scenarier 
Översvämning innebär dels en ökad grundvattennivå och ökat flöde i vattendraget. Detta 
innebär att en större volym förorening kommer att komma i kontakt med grundvattnet och på 
sina ställen, där det inte finns hårdjorda ytor att förorening, kan komma upp över marken till 
ytvattnet och spridas med detta. Vid beräkningarna nedan antas fyra olika situationer 
(scenario 2-5) som skall beskriva en sådan situation utöver en normal situation under dagens 
klimatförhållanden: 
 
Scenario 1: Norma förhållanden, dagens situation 
 
Scenario 2: Endast förhöjd grundvattennivå 
 
Scenario 3. Förhöjd grundvattennivå och ökat grundvattenflöde 
 
Scenario 4: Hypotetiskt fall där ytorna över området inte är hårdgjorda utan markförorening 
kan komma upp över ytan och transporteras med översvämmande vatten. Detta vatten sprids 
som ytvatten och därmed betydligt snabbare än grundvattnet. Mängden tillgänglig/lakbar 
förorening utgörs av hela föroreningsvolymen. 
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Scenario 5: Hypotetiskt fall där ytorna över området inte är hårdgjorda utan markförorening 
kan komma upp över ytan och transporteras med översvämmande vatten. Detta vatten sprids 
som ytvatten och därmed betydligt snabbare än grundvattnet. Mängden tillgänglig/lakbar 
förorening antas endast vara ca en tiondel av hela föroreningsvolymen eftersom de mer 
lakbara föroreningarna antas i det översta lagret men att de utgör en mindre del (ca 10%) av 
de totala föroreningsmängderna. 

Spridning av föroreningar 
Spridningsberäkningarna har utförts med ett Excel-baserat analytiskt beräkningsverktyg, 
Bioscreen® (1996).  Bioscreen baseras på Dominicos analytiska transportmodell med vilken 
man kan beräkna advektion, dispersion och adsorption (Domenico, 1987).  
 
Adsorptionen beskrivs av en retardationsfaktor som i sin tur beror på ett ämnes 
fördelningskoefficient (Kd). Kd-värdet anger förhållandet mellan mängden adsorberad kontra 
löst fas. Ett uppmätt Kd-värde gäller egentligen för en specifik förekomstform av ett ämne i 
vatten och ett specifikt fast material, t ex en jordart eller mineral (t ex Berggren Kleja et al., 
2006). För metaller finns direkt uppmätta Kd värden emedan för organiska föroreningar 
bestäms Kd av fördelningen mellan ren organisk fas och rent vatten, Koc, samt den organiska 
halten i marken.  
 
Den ursprungliga modellen (Domenico, 1987) antar att källan är infinit, d v s att källan är 
konstant. I Bioscreen® har man emellertid ett matematiskt approximationstillägg som 
beskriver en avtagande källterm. Den avtagande källtermen baseras på följande antaganden: 
 

• det finns en känd ändlig massa av förorening i källzonen, 
 
• förändringen i källzonen approximeras genom en första ordningens process som 

beräknas genom att grundvatten, med känd flödeshastighet, passerar genom källzonen 
med känd totalmängd samt genomsnittskoncentration av föroreningen och därmed för 
med sig föroreningen från denna. 

 
Modellen innefattar inte kemisk diffusion, vilket innebär att föroreningstransport genom 
mycket långsamma hydrogeologiska områden, såsom lera, inte kan beräknas med hjälp av 
Bioscreen®.   

Skred 
Utöver spridningsberäkningar med olika grundvattennivåer och flöden har även gjorts en 
beräkning av ett skred, scenario 6. Skredets storlek har valts till att motsvara det skred som 
var i Ballabo, Västerlanda, den 16 april 1996 (Andersson et al.,1999). 
 
Skredet skedde någon gång under tiden 17.45-18.40. Skredet kom att omfatta en 110 m lång 
sträcka utmed Göta älv och sträckte sig 50 till 70 m bakåt från älvstranden. Vid beräkningar i 
föreliggande rapport antas ett skred på 800 m2. Skredmassorna kom att minska 
farledsbredden. I de beräkningsexempel som görs här bortses från denna effekt. I detta fall 
antas att stora mängder skredmassor kommer att lägga sig på botten direkt utanför 
skredområdet, men det är inte känt i vilken omfattning. I beräkningarna som görs för Göta älv 
och Säveån i föreliggande projekt antas att all förorenad skredmassa kommer att finnas i 
vattnet och transporteras med vattenmassorna. Sedimentation kommer att ske längs 
vattendraget, men stora mängder förorenade massor antas följa vattenmassorna, och 
transporteras hela sträckan, till estuariet. I beräkningsfallet antas ingen sedimentation om intet 
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annat anges. I fallet för Tisaren kommer de förorenade massorna att finnas i sjön under 
mycket lång tid varvid antagandet är rent hypotetiskt och endast för att bedöma en total 
föroreningsbelastning (Andersson et al., 1999).    
 
Tiden för själva skredet har ansatts till 10 minuter. Ytterligare ansats är att det under denna tid 
är en kontinuerlig tillförsel av förorenade massor till det aktuella vattendraget. 
 
För att beräkna föroreningshalten av ett specifikt ämne, i i vattendraget har följande ekvation 
använts vilken beskriver tillförseln samt utstpädningen av de skredade massorna i 
vattendraget som en funktion av tiden: 
 
dCi/dt = (F*Ci0 – Q*C)/V 
 
där  
 
Ci är halten av det specifika ämnet, som beräknas till följd av skredet, i vattendraget 
t är tiden från skredets start 
Ci0 är halten av det specifka ämnet i den skredade föroreningsmassan 
F är flödet per tidsenhet av de förorenade massorna till vattendraget 
Q är flödet i vattendraget (Göta älv alternativt Säveån) eller genom sjön Tisaren 
V är volymen för vattendraget 
 
För att beräkna halten i vattendraget vid en viss tidpunkt behöver ekvationen integreras. Detta 
ger att under tiden för skredet beräknas halten i vattendraget, vid tidpunkten t efter skredet, 
genom: 
 
Ci(t) = F*Ci0/Q*(1-exp(-Q/V*t) 
 
 
När skredet avstannat beräknas halten i vattendraget efter skredet genom: 
 
Ci(t) = Ci10exp(-Q/V*t´) 
 
där Ci10 är halten i vattendraget precis vid skredets slut och t´ är tiden som gått efter skredet, 
dvs tiden t minus tio minuter. 
 
Den beräknade halten kommer i princip att finnas hela vägen nedströms vattendraget. Den 
halt som beräknas vid tiden t gäller precis vid skredområdet och för en vattenmassa som 
därefter rör sig nedströms med i princip samma flöde som vattenmassorna i älven 
(pulstransport). Det vill säga att ungefär samma halter kan under dessa förutsättningar 
förväntas nedströms hela vattendraget men med en viss tidsförskjutning. Viss utspädning kan 
dock förväntas och även deposition av de förorenade massorna, vilket inte beaktas här. Det 
bör också påpekas att såväl i ett vattendrag liknande Göta älv, som Säveån kan man anta att 
massorna inte till hundra procent kommer att följa med vattnet direkt i samband med skredet 
utan delar kommer att lägga sig på botten i nära anslutning till skredet. Detta ger dels lägre 
maximal halt men också en längre pågående process, d v s tiden för inverkan av skredet på 
föroreningshalten i älven ökar och massorna utgör så länge de ligger kvar en källa till 
spridning av förorening. 
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Verksamheter 
Beräkningar har gjorts för följande verksamheter och förorenade markområden: 
 

• Kloralkalifabrik – markföroreningar av kvicksilver och dioxin beaktas 
• Impregneringsanläggning – kreosot, koppar och arsenik beaktas 
• Glasbruk – koppar, bly, arsenik 
• Före detta industritomt – bly, koppar och zink 

 
Valet av verksamhet samt aktuellt fallstudieområde för denna baseras dels på att det är vanligt 
förekommande föroreningar och på att det funnits relevanta studier som beskriver 
föroreningssituationen inom området och att de olika verksamheterna finns vid sinsemellan 
tre olika typer av vattendrag. En bedömning av möjlig halt i vattnet till följd av skred i 
respektive verksamhet har gjorts för att det skulle kunna ske under de förutsättningar som 
finns i alla tre vattendragen. 
 
Utöver dessa beräkningar av enskilda verksamheter har även en övergripande bedömning 
gjorts av vad en ökad tillrinning till hela Göta älv innebär med avseende på 
föroreningsbelastningen till älven och dess utlopp i Nordsjön. Bedömningen utgår från en 
studie som gjorts under dagens klimatförhållanden (Miljögifter i och kring Göta älv, 2003). 
 
I föreliggande rapport ingår också en sammanställning av beräkningar som gjorts kring 
konsekvenser av ett potentiellt gruvdammbrott samt olycka där diesel/bensin/olja släpps ut i 
Mälaren. 
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Beräkningar av potentiell föroreningsspridning vid 
översvämning 
 
I detta avsnitt redovisas förutsättningar för beräkningar av potentiella konsekvenser av 
översvämning som ingått i studien. Det finns dock en allmän svårighet med att göra 
kvantitativa bedömningar av risker för förändrade föroreningsspridning till följd av förändrat 
klimat. Svårigheten är att de områden som är väl undersökta, och därmed kan bistå 
föreliggande projekt med bra underlagsdata, redan är åtgärdade eller åtgärd är redan planerad 
eller påbörjad. Riskerna är därmed redan, eller inom snar framtid, minimerade. Eftersom 
riskreducerande åtgärder är vidtagna eller planerade så kommer de studerade områdena 
sannolikt inte att få de problem som skulle kunna uppstå om åtgärder inte redan vidtagits. 
Beräkningarna och scenariona är dock intressanta för att få en uppfattning om potentiella 
risker från andra liknande, men mindre undersökta områden. 
  
I föreliggande uppdrag görs således beräkningar för ett antal verksamheter med förorenad 
mark eller andra potentiella föroreningskällor som förutsätter att de åtgärder som gjorts, 
planeras eller just initierats för att minska risker för ras, skred, erosion och översvämningar 
inte vidtagits. 

Kloralkalifabrik 
Som ett exempel på vad som kan inträffa vid översvämning på ett förorenat industriområde 
görs i föreliggande studie beräkningar för en begränsad del av ett betydligt större 
industriområde. Valet av denna begränsning baseras på att vid genomförandet av 
beräkningarna fanns tillgänglig data endast för detta delområde. Under våren 2007 har 
rapporter om föroreningssituationen slutförts där betydligt mer information om hela området 
gjorts tillgänglig, dock har emellertid inte denna beaktats i föreliggande studie. För en 
realistisk bedömning av framtida översvämningar inom hela industriområdet krävs därför 
ytterligare beräkningar än vad som tagits fram i föreliggande rapport. Sådant arbete pågår 
men är inte relaterat till eller del av föreliggande uppdrag. 

Kloralkalifabriken är belägen på ett plant område som avvattnas mot väster till vattendraget 
som utgör recipient. Området är till stora delar utfyllt och fyllnadsmäktigheten varierar mellan 
1-2 m. Fyllnadsmaterialet utgörs huvudsakligen av grusig sand/sandig grus med inslag av 
lera. Den naturliga jorden i området består av mäktiga lager postglacial lera. Området är 
lokaliserat på skredmassor från 1150. Massorna utgjordes innan skredet av kvicklera, men de 
kvicka egenskaperna försvann i och med skredet. Eftersom leran är tät sker i princip all 
grundvattentransport i den uppfyllnad som skett på leran.  

I det verkliga fallet finns större vattenskyddsområde ca 1,5 km nedströms fabriken, och ett 
vattenintag finns ca 11 km nedströms området. Det finns inga i övrigt nämnda skyddsvärda 
områden i närheten av verksamheten.  

Uppmätta föroreningshalter och övriga kända förutsättningar finns angivna i Bilaga 1, Tabell 
1 och är baserade på en huvudstudie som gjorts av Envipro (2007). Beräkningar har utförts för 
att beskriva scenarierna 1 – 6 som kortfattat beskrivits ovan. 
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Resultat Kloralkalifabrik 

Kvicksilverspridning 
 
Scenario 1- normala förhållanden idag 

Den genomsnittliga grundvattenhalten ligger långt under riktvärde angivet för grundvatten i 
området, 0,3 μg/l, Envipro (2007). Grundvattennivån är 0,15- 0,5 m under ytan.  Spridning 
från området sker via grundvattnet och förhållandet mellan de genomsnittliga halterna i 
grundvatten och i mark ger ett mycket högt Kd värde som innebär en mycket begränsad 
spridning från området. Belastningen till vattendraget från området är 7,5 g/år. Kvicksilvret 
föreligger starkt bundet inom det förorenade området. Spridning via grundvatten till 
omgivande mark utanför området är osignifikant. Riktvärdet överskrids inte utanför området 
till följd av läckage därifrån. 

Scenario 2- förhöjd grundvattennivå 
Kvicksilvret föreligger fortfarande starkt bundet inom det förorenade området. Spridning via 
grundvatten till omgivande mark utanför det beaktade området är osignifikant per tillfälle med 
förhöjd grundvattennivå. Belastningen på närliggande vattendrag kan dock öka markant, 
enligt dessa förutsättningar med upp till 200 mg per dag under den första tiden av förhöjd 
grundvattennivå till följd av högre halter i de ytliga fyllnadsmassorna samt till följd av 10 
gånger lägre Kd värde. 
 
Scenario 3 - förhöjd grundvattennivå och ökat flöde 
Kvicksilvret föreligger fortfarande relativt starkt bundet inom det förorenade området. 
Spridning via grundvatten till omgivande mark utanför det beaktade området är inte 
signifikant per tillfälle med förhöjd grundvattennivå och ökat flöde. Belastningen till 
närliggande vattendrag ökar med upp till 300 mg/dag till följd av den högre halten i de övre 
fyllnadsmassorna, det lägre Kd värdet samt det ökade flödet.  
 
Scenario 4 – Kraftig översvämning tre dagar 
Detta scenario beskriver ett hypotetiskt fall för en kraftig översvämning som varar i tre dagar 
och där markytorna över området inte är hårdgjorda samt att mängden tillgänglig/lakbar 
förorening utgörs av hela föroreningsvolymen. Det vill säga ytorna över området ansätts som 
permeabla och markförorening kan komma upp över ytan och transporteras med 
översvämmande vatten. Detta motsvaras av en spridning som nu sker även med ytvattnet i de 
områden där ytorna inte är hårdgjorda med asfalt.  Spridningen som beaktas sker nu mer som 
ytvatten och därmed betydligt snabbare än grundvattnet.  
 
Förutsatt att den genomsnittliga halten i fyllnadsmassorna även inom dessa områden är av 
samma storleksordning som inom hela det studerade området finns stora förutsättningar för att 
den genomsnittliga halten då kan vara högre än riktvärdet. Vidare påverkar hastigheten för 
desorption och den mängd kvicksilver som finns tillgänglig för desoprtion. Om Kd =110 eller 
lägre, vilket kan vara fallet i samband med kraftig nederbörd i förorenade massor som inte 
redan utsatts för utlakning, och genomsnittshalten vid ytan är 62 mg/kg TS så kan man 
förvänta sig en halt upp till 56 μg/l eller högre i porvattnet i de ytliga massorna och i ytvatten 
som bildas i dessa områden. Beroende på det icke täckta områdets storlek, 
nederbördsmängden och ytvattenflödet kan föroreningen spridas vidare och när den når 
närliggande brunnar innehålla halter som ligger nära och även överstiger det gällande 
riktvärdet.  
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En flödeshastighet av ytvattnet på 0,5 m/s till 2 m/s kan förväntas i samband med 
översvämning av området (Rosén, 2007).  Om ytvattenhastigheten är ca 1 m/s och 
översvämningen pågår i tre dagar kommer en föroreningspuls med halter som föreligger i 
samma halt som inom det förorenande området upp till 300 meter därifrån och överskrider 
riktvärdet i det översvämmande vattnet upp till 500 meter från källan. Om ytvattenflödet är 
dubbelt så stort eller om översvämningen pågår till exempel en vecka kan förorenat vatten 
påträffas på ännu större avstånd. Även spridningen via grundvattnet kommer att öka till följd 
av det ökade flödet, men inte i samma utsträckning.  
 
Inverkan på dricksvattenhalterna bör beaktas även om en utspädning till följd av lägre halter i 
grundvattnet utanför området, samt nederbörden i sig i samband med översvämningstillfället, 
bör leda till en utspädning av halterna i brunnar inom det översvämmade området.  
 
 
Scenario 5 – kraftig översvämning begränsad mängd tillgänglig förorening 
Hypotetiskt fall där ytorna över området inte är hårdgjorda utan markförorening kan komma 
upp över ytan och transporteras med översvämmande vatten, mängden tillgänglig/lakbar 
förorening antas endast vara ca en tiondel av hela föroreningsvolymen. Mängden 
tillgänglig/lakbar förorening antas endast vara ca en tiondel av hela föroreningsvolymen 
eftersom de mer lakbara föroreningarna antas i det översta lagret men att de utgör en mindre 
del (ca 10%) av de totala föroreningsmängderna. 
 
Liksom i fallet med stor mängd tillgänglig förorening kommer det att bli en föroreningspuls. 
Denna är dock begränsad i omfattning och rör sig med vattnet från föroreningskällan. Halten i 
det översvämmade vattnet uppgår efter tre dagar till 30 μg/l på ett avstånd av ca 300 m och till 
25 μg/l på avstånd som sträcker sig ca 250 till 500 m från källan. Ju längre tid 
översvämningstillfället varar desto längre bort från källan når vattenmassan med 
föroreningspulsen. 
 
Sammantaget visar dessa beräkningar på att vid de enskilda enstaka översvämningstillfällena 
kommer inte halterna i större vattentäkter eller i älven sannolikt att påverkas signifikant. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att en ökad frekvens av översvämningstillfällen kan leda till en 
markant utökad avrinning och utlakning och därmed en ökad anrikning av kvicksilver i 
närområdet samt i det närliggande vattendraget som dess sediment. Denna omflyttning av 
kvicksilvret ger också nya förutsättningar för att det skall kunna ske en ökad metylering. 
 

Scenario- skred 
Detta är ett mycket hypotetiskt scenario eftersom det område som används för bedömningar 
redan är förstärkt.  

Skredet pågår 10 minuter och antas utgöras av en volym motsvarande 16 000 m3 (en yta av 
8000 m2 (~Ballabo, baserat på Andersson et al., 1999) och djupet på de förorenade massorna 
är 2 m). Mängden kvicksilver som finns i de skredade massorna uppgår enligt detta scenario 
till ca 750 kg. Mängden baseras på att det antagna området är  8000 m2 av de 14 000 m2 inom 
vilket 1300 kg kvicksilver finns tillgängligt enligt Envipro, 2007. 

  
Tre beräkningar har gjorts. I den ena har flödet ansatts till 150 m3/s vilket är ett flöde som 
anses normalt i älven i Göteborgstrakten idag. Detta relativt låga flöde har ansatts eftersom 
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skred mest sannolikt sker i samband med att vattnet drar sig tillbaka och flödet i älven har 
minskat efter en översvämning. I Figur 1 redovisas resultatet av denna beräkning. 
 

Halt nedströms i älven under(10 min) samt efter skred
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Figur 1.   Halter till följd av skred (samma storleksordning som skredet i Ballabo) men med kvicksilver samt 

dioxinförorenade massor från kloralkaliområde ut i ett vattendrag som motsvarar de södra delarna av 
Göta älv . Kurva med gulmarkerade trianglar visar på kvicksilver (mg/l) och blå kurva visar på 10 
ggr beräknad halt av dioxin.  

 
Som framgår överskrids riktvärdet för kvicksilver i dricksvatten (1 µg/l) i älvvattnet i mer än 
50 minuter efter skredet. Högsta beräknade halt är drygt 6 mg/l vilket överskrider gällande 
riktvärde drygt 600 gånger. Denna förhöjning kommer i princip att finnas hela vägen 
nedströms i älven. Det bör dock påpekas att den förhöjda halten förekommer i en relativt 
begränsad volym som rör sig nedströms, med i princip samma flöde som vattenmassorna i 
älven (pulstransport). På varje enskild plats nedströms älven kommer, under de givna 
förutsättningarna, riktvärdet på 0,01 ug/l att överskridas femtio minuter eller längre men den 
förhöjda halten kommer inte att uppmätas exakt vid samma tidpunkt utan senare ju mer 
nedströms från det område där skredet skett. 
 
Om flödet i älven är högre kommer den högsta halten att minska under givna förutsättningar. 
Till exempel om flödet uppgår till det genomsnittliga flödet för älven, 570 m3/s, kommer den 
högsta halten att uppgå till 2,2 mg/l. Detta värde är också betydligt högre än riktvärdet. Om 
ett flöde av 300 m3/s ansätts kommer halten enligt beräkningarna som högst att vara 4 mg/l.  
 
Motsvarande skred i ett vattendrag av samma storlek som Säveån ger en ännu högre maximal 
halt än för Göta älv, d v s nästan 20 mg/l, under i övrigt samma förutsättningar. Men 
utspädningen tar ungefär samma tid som för flöden motsvarande de mest södra delarna av 
Göta älv, d v s ca 150 m3/s.  
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Om skredet hade skett i en sjö av samma storlek som sjön Tisaren skulle den totala halten 
kvicksilver i sjön till följd av skredet uppgå till knappt 0,009 mg/l vilket är betydligt över 
riktvärdet för dricksvatten. Vidare skulle halten kvarstå i denna storleksordning i över hundra 
år. De förorenade massorna kommer att finnas på botten av sjön och kvicksilverhalten 
kommer sannolikt att vara i samma storleksordningen eller högre än de jämförvärden som 
anges för sediment enligt Bilaga 2 Tabell 3. 
 
Det bör påpekas att storleken på det skred som beaktats är relativt litet jämfört med de stora 
skred som skett i älven (t ex Surte- eller Götaskreden). Om hela området skulle skreda skulle 
förorenade massorna från hela området komma ut i älven. Detta skulle motsvara totalt 1300 
kg kvicksilver istället för 750 kg eller mer om ett ännu större område drabbas. Sannolikt 
skulle den högsta halten bli ungefär dubbelt så hög och förhöjda halter skulle föreligga under 
längre tid efter själva skredet än i föreliggande scenario.  
 
Vidare bör det påpekas att såväl i ett vattendrag liknande Göta älv som Säveån kan man anta 
att massorna inte till hundra procent kommer att följa med vattnet direkt i samband med 
skredet utan delar kommer att lägga sig på botten i nära anslutning till skredet. Detta ger dels 
lägre maximal halt men också en längre pågående process, d v s tiden för inverkan av skredet 
på föroreningshalten i älven ökar och massorna utgör så länge de ligger kvar en källa till 
kvicksilver. 
 
I ett pågående examensarbete på SGI (Bratt, 2007) görs beräkningar av ett fall där de 
skredade massorna antas stanna precis i närheten av skredområdet. Beräkningarna utgår i 
övrigt från samma ansatta förhållanden som för Göta älv ovan med skillnaden att de 
förorenade massorna inte direkt transporteras med vattnet som ovan utan lägger sig på botten 
strax utanför skredområdet. När massorna lagt sig sker istället en bottenerosion av de 
förorenade skredmassorna. Preliminära resultat av detta arbete tyder på att vid ett vattenflöde 
av 150 m3/s (Göteborgsgrenen av Göta älv) så skulle erosion av de skredade förorenade 
massorna kunna pågå drygt tjugo år och bidra med ett genomsnittligt kvicksilverhaltbidrag 
nedströms älven av ca 0,01 μg/l under denna tidsperiod vilket är betydligt under gällande 
riktvärden för grund- och dricksvatten (Bratt, 2007).  
 
Examensarbetet antar vidare att de förorenade massor som frigörs vid bottenerosionen 
kommer att blandas med eroderade massor från hela älven. Vid beräkningarna för detta antar 
man ett normalt erosionsbidrag av 50 000 ton/år till Göteborgsgrenen av Göta älv (baserat på 
Sundborg & Norrman, 1963, redovisat i underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen av 
Larson och Hanson, 2006) samt att detta erosionsbidrag finns en genomsnittlig kvicksilver-
koncentration motsvarande den man uppmätt i sedimentet i Göteborgs hamn, d v s 0,58 µg/kg 
TS beräknat på sedimentprovtagningar redovisade i rapporten Miljögifter i och kring Göta älv 
(2003). När de eroderade förorenade massorna blandas med det normala erosionsbidraget fås 
enligt dessa beräkningar och antaganden en kvicksilverhalt i samma storleksordning eller 
något högre än de jämförvärden som anges i Bilaga 2 Tabell 3. Detta innebär att ett skred 
motsvarande detta scenario kommer att bidra till en ökad kvicksilverbelastning under lång tid. 
Exakt hur de förorenade massorna kommer att fördela sig och transporteras i älven har inte 
studerats. Beräkningar av hur kvicksilvret kan komma att förväntas bete sig har inte heller 
gjorts. Sannolikt kommer det att förekomma och transporters såväl i fri fas som partikel-
bundet, det kommer också att förångas och sannolikheten för en ökad metylering är stor till 
följd av ett skred. 
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I vattendrag såsom Göta älv och Säveån är det mest sannolikt att skredmassorna kommer att 
fördelas så att det både sker en ökad direkt transport av de förorenade massorna som att en 
viss del av dem kommer att återfinnas i närheten av skredområdet. Såväl då skredmassorna 
följer direkt med vattnet som då de stannar vid skredområdet sker en transport av de förore-
nade massorna nedströms älven. Skillnaden mellan de två ytterligheterna är under vilken tid 
det sker (under någon timma eller ca 25 år) samt vilka maximala föroreningshalter som 
förekommer längs vattendraget.  
 
Oavsett om det är en långsam eller snabb spridningsprocess som sker efter skredet kommer de 
förorenade skred- eller erosionsmassorna så småningom att hamna vid utloppet (estuariet) av 
vattendraget. Det vill säga föroreningen kommer med stor sannolikhet att finnas i sedimentet 
och därmed bidra till föroreningsbelastningen under mycket lång tid framöver vilket innebär 
ett långsiktigt bidrag till den ekotoxikologiska belastningen. Detta innebär en långsiktig 
påverkan på såväl det lokala ekosystemet i estuariet som föroreningshalten i kustområdet.  
  
För att göra bedömningar av miljöinverkan till följd av skred- eller erosionsmassor i sig som 
den föroreningsbelastning de kan medföra krävs ytterligare beräkningar där hänsyn tas till 
själva spridningsprocessen i samband med skredet samt till följd av de sekundära processerna 
såsom erosions-, resuspensions- och sedimentationsprocesser. Detta är av betydelse för att 
kunna förutsäga var, och hur, de förorenade massorna kommer att finnas i vattendraget samt i 
vilken form, var och i vilken halt föroreningarna som nu finns i dessa massor kommer att 
återfinnas vid olika tidpunkter efter skredet.  
  
De föroreningshalter som beräknats gäller för totala mängden kvicksilver som finns i 
massorna. Mycket av transporten kan ske genom partikelspridning och föroreningen kommer 
sannolikt till stora delar att vara partikelbunden. Förutsättningarna för metylering ökar kraftigt 
i samband ett skred. 
 
Akuta effekter, d v s nämnvärd inverkan på vattenkvalitet, fås då den största mängden 
förorening följer vattenflödet direkt. Under dessa förhållanden kommer halterna i vattnet att 
vara så mycket förhöjda att avstängning av närliggande vattenintag måste göras under någon 
upp till några timmar enligt detta scenario. Den långsiktiga belastningen kommer, som just 
påpekats, att kvarstå oavsett om massorna transporteras från skredområdet med vattnet direkt 
eller under längre tid men var, och på vilket sätt, belastningen sker beror på ett flertal faktorer 
som ytterligare behöver bedömas. 
 
Vid dessa beräkningar antas att den rent fysiska inverkan på själva älven av skredet är liten 
och därmed inte påverkar vattendraget på annat sätt än genom att en viss mängd förorenad 
massa tillförs denna. Det antagande är enkelt och stämmer inte alltid, t ex i samband med ett 
större skred kan de skredade massorna vara så stora eller lägga sig på ett sådant sätt att det 
påverkar själva flödet i vattendraget så att det helt förändras eller en större flodvåg 
uppkommer med ytterligare sekundära effekter som inte beaktats här. 

Spridning av dioxin 
Dioxinanalyser av markprover inom kloralkalifabrikens område indikerar mycket stora 
haltvariationer inom området (Envipro, 2007). Analyserade halter varierar från ett par 
nanogram/kg till en högsta halt på 4700 ng/kg TS (WHO-PCDD/F-TEQ). Medelhalten i 
jorden har beräknats till ca 560 ng/kg och totala mängderna dioxin i fyllnadsmassorna har 
uppskattats till 30 – 40 g (Envipro, 2007). Vid beräkningar har antagits att den totala mängden 
dioxin i området uppgår till 40 g, Bilaga 1, Tabell 1. 
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Det finns endast en grundvattenprovtagning av dioxin. Dioxin är mycket svårlösligt men i åar, 
sjöar och bäckar kan dock vattnet vara en transportör av dioxin via partiklar. Till följd av få 
analyspunkter av grundvattnet samt den låga vattenlösligheten beaktas endast en ökad 
spridning i samband med översvämning till följd av skred. Det vill säga att i samband med 
skredet antas dioxin komma i omlopp genom att spridas med markpartiklarna till i 
närliggande vattendrag. 
 
I figur 1 visas beräknade halten av dioxin under samma förutsättningar som beskrivits för 
kvicksilver ovan. Den maximala halten i detta vattendrag som motsvarar de södra delarna av 
Göta älv uppgår till 0,35 ug/l, ett motsvarande skred i Säveån ger en högsta halt på 1,05 ug/l 
och den totala halten för ett motsvarande skred ut i en sjö av Tisarens storlek ger en halt 
motsvarande 0,4 ng/l. Framförallt är det den ökade förekomsten av dioxin i sediment och 
därmed potentiellt upptag av fisk och senare intag av föda som är intressant ur framförallt 
hälsosynpunkt. Det är därför av stor vikt att hindra stora mängder dioxinförorenade massor att 
komma ut i vattendrag som till exempel kan ske vid skred eller erosion av förorenade 
områden. 
 

Impregneringsanläggning 
Inom impregneringsområdet har det under ett antal decennier pågått impregnering i stor skala 
med hjälp av kopparvitriol, kreosot och metallsalter. De föroreningar som primärt 
förekommer inom området är arsenik, koppar, krom och kreosot (PAH). I Bilaga 1, Tabell 2, 
ges det platsspecifika underlaget för de beräkningar som utförts. 
 

Resultat impregneringsanläggning 
 
Scenario 1 – dagens situation 
Medianhalterna av samtliga metallföroreningar uppmätta i mark är lägre än gällande rikt-
värden. 95:e percentilen överskrider dock de platsspecifika riktvärdena för området.  De 
högsta halter som uppmätts i grundvattnet inom området är högre än riktvärden för dricks-
vatten. Belastning på närliggande sjö finns inte angivet på annat sätt än att föroreningarna 
som når vattnet späds så mycket att inga risker anses föreligga. 
 
Föroreningarna föreligger framförallt inom det förorenade området. Spridning via grundvatten 
till omgivande mark utanför området är relativt liten. Riktvärden överskrids inte utanför 
området till följd av läckage därifrån (avstånd = 10 m eller längre från källan och 50 års 
beräkning).  
 
Kreosothalten som i rapporten av Bäckström (2005) anges som summa PAH (summa 
carcinogena + summa övriga PAH) i marken (Bilaga 1, Tabell 2) överskrider inte de generella 
riktvärden för förorenad mark  (Bilaga 2, Tabell 1) men de uppmäta halterna i grundvattnet 
överskrider de föreslagna riktvärdena för summa PAH i grundvatten och dricksvatten (Bilaga 
2, Tabell 2).  
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Scenario 2 – höjd grundvatten nivå 
Föroreningarna föreligger enligt beräkningarna fortfarande framförallt inom det förorenade 
området. Spridning via grundvatten till omgivande mark utanför området har ökat med ca 40 
%. Inga riktvärden överskrids enligt beräkningarna utanför området (avser avstånd av 10 m 
eller längre från källan och för beräkningar av potentiell spridning under 50 år). 
 
Scenario 3 – höjd grundvatten nivå och ökat flöde 
Även vid beräkningarna av detta scenario föreligger föroreningarna fortfarande framförallt 
inom det förorenade området. Spridning via grundvatten till omgivande mark utanför området 
har ökat ca 13 gånger. Inte heller för detta scenario överskrids de generella riktvärdena 
utanför det förorenade källområdet (avser avstånd längre än 10 m för kreosot och koppar samt 
30 m från källan till följd av läckage därifrån och för beräkningar av potentiell spridning 
under 50 år). 
 
Scenario 4 – Simulering av kraftig översvämning tre dagar  
Kreosothalten föreligger i samma storleksordning som ansatts inom det förorenande området 
upp till 300 meter därifrån och överskrider därmed riktvärden för såväl dricksvatten som 
ytvatten i det översvämmande vattnet upp till 500 meter från källan. Om 
översvämningstillfället varar dubbelt så lång tid kommer det förorenade vattnet enligt 
beräkningarna att finnas upp till en kilometer från källan. 
 
För arsenik (Kd 100) är halten över riktvärdet i det översvämmande vattnet upp till 500 meter 
från källan. Halten är betydligt förhöjd, i samma storleksordning som vid källan, upp till cirka 
300 meter därifrån. 
 
 För koppar är halten avtagande med avståndet från källan. Halten i det översvämmande 
vattnet når under riktvärdet på 0,009 mg/l ca 150 m från källan. 
 
Scenario 5 – Simulering av kraftig översvämning tre dagar lägre mängd tillgänglig 
förorening än i scenario 4 
Simulering av kraftig översvämning tre dagar. Mängden förorening som finns tillgänglig vid 
källan är mer begränsad än i scenarion fyra (Bilaga 1, Tabell 2).  
 
Efter tre dagar överskrider kreosothalten riktvärden för såväl dricksvatten som ytvatten i det 
översvämmande vattnet upp till 500 m från källan.  
 
För arsenik och koppar syns en tydlig föroreningspuls. Arsenikhalten överskrider riktvärdet 
upp till drygt 500 meter från källan. Maximal halt (2,65 mg/l) ses vid ett avstånd av drygt 300 
meter från källan. 
 
För koppar syns en föroreningspuls som rör sig från källan. Halten i det översvämmade 
vattnet uppgår efter tre dagar till 2 mg/l på ett avstånd av ca 60 m från källan och ritkvärdet på 
0,009 mg/l överskrids upp till 500 m från källan.  Ju längre tid översvämningstillfället varar 
desto längre bort från källan når vattenmassan med föroreningspulsen. 

Scenario – skred 
För själva skredet gäller samma förutsättningar som för skredet i klorakalakifabriken förutom 
att föroreningshalten är baserad på uppmätta föroreningar och dess halter i det förorenade 
området. De data som beräkningarna baseras på är givna i Bilaga 2, Tabell 2. Liksom för 
kloralkalifabriken har tre beräkningar har gjorts, d v s en för en sjö samt två vattendrag 
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(baserade på förhållanden i Göta älv och Säveån). I Figur 2 och 3 redovisas resultaten av 
denna beräkning för Göta älv samt Tisaren.  
 

Halt nedströms vattendrag under samt efter skred
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Figur 2.   Skred från impregneringsanläggningen om det sker i Göta älv. Kryss är kreosot, rosa kurva är koppar 

och gul är arsenik.  
 
 
Kreosothalten (d v s summa PAH) överskrids under omkring en timma vid förhållanden 
motsvarande Göta älv. För motsvarande skred i ett vattendrag motsvarande Säveån kommer 
den maximala halten att vara betydligt högre, ca fyra gånger, men utspädningen sker snabbare 
och halten når under gällande riktvärden redan efter en halvtimma. För koppar överskrids 
riktvärdet för dricksvatten ca 20 minuter när ett skred sker i ett vattendrag motsvarande Göta 
älv och nivån som innebär ökad risk för biologiska effekter överskrids upp till 40 minuter 
enligt dessa förutsättningar. För arsenik överskrids samtliga riktvärden som anges i Bilaga 2 
Tabell 2 upp till 40 minuter vid förutsättningar som motsvaras av Göta älv. Liksom för 
kreosot blir de maximala halterna av koppar och arsenik ca fyra gånger högre vid ett 
motsvarande skred i Säveån och halterna blir lägre än de riktvärden som anges i Bilaga 2 
Tabell 2 redan efter 20 minuter enligt beräkningarna.  
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Figur 3.  Skred från impregneringsanläggningen om det sker i sjön Tisaren Kryss är kreosot, rosa kurva är 

koppar och gul är arsenik. 
 
 
Vid ett skred av samma storleksordning som det i Ballabo 1996 till sjön Tisaren vid denna 
impregneringsanläggning kommer halten av kreosot att kunna överskrida gällande riktvärden 
för summa PAH under drygt två år och halten av koppar under drygt ett år emedan 
arsenikhalten under gällande förutsättningar inte kommer att överstiga gällande riktvärden för 
vatten. Halterna i sediment kommer sannolikt att föreligga under de i Tabell 3, Bilaga 2, 
angivna jämförvärdena för insjösediment för samtliga ämnen som beaktas för detta 
simulerade skred. 
 
Från beräkningar av detta ansatta skred kan den totala halten i sjön komma att sjunka något 
med tiden till följd av uttransport av förorenade partiklar såsom framgår av figur 3. 
Det är dock inte troligt att sker så snabbt som det beskrivs i figur 3. Istället kan antas att om 
ett motsvarande skred sker i sjön skulle de förorenade massorna ligga kvar på botten av sjön 
och därmed bidra till den totala föroreningsbelastningen under mycket lång tid. Även om 
halterna i sediment enbart till följd av det simulerade skredet är lägre än de jämförvärden som 
anges i Tabell 3, Bilaga 2, blir det ett signifikant bidrag till den totala belastningen i sjön. 
 
I samtliga tre vattensystem som beaktats överskrids, om än under en begränsad tid, 
riktvärdena för dricksvatten om det totala föroreningsmängderna beaktas. Kreosot (summa 
PAH) kommer sannolikt även i vattnet, såväl under transporten med vattenmassorna som vid 
sedimentation, till stora delar att vara bundet till mark- eller sedimentpartiklarna. 
 
Beroende på i vilken form koppar och arsenik förekommer kan de vara såväl partikelbundna 
som lösta i vattenfasen. 
 
För de två vattendragen kommer de skredade massorna att transporteras till estuariet. Vid de 
förutsättningar som gäller vid haltberäkningarna i de två vattendragen kommer massorna att 
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snabbt transorteras till estuariet där de kommer att bidra till att påverka ekosystemet och 
vattenkvalitén genom att bidra till den allmänna föroreningsbelastningen. Inverkan kommer 
att kunna beskrivas på samma sätt som för ett skred vid kloralkalifabriken. Det vill säga det är 
framför allt de långsiktiga ekologiska och ekotoxikologiska effekterna som kan bli stora till 
följd av ökat läckage samt skred av förorenade massor från en impregneringsanläggning. 
Vattenintag kan behöva stängas någon upp till några timmar till följd av ett skred med 
förorenade massor. För att bedöma den långsiktiga ekologiska inverkan krävs, som redan 
påpekats, bättre kunskap kring de processer som sker när skredmassorna nått vattendraget 
inklusive de kemiska processer som kommer att ske till följd av olika sedimentations-, 
transport- och åldringsprocesser och som ytterligare behöver studeras för att rätt kunna 
bedöma inverkan av såväl klimatförändringar som skred och erosion av förorenade områden i 
allmänhet.  
 

Glasbrukstomt och före detta industritomt 

Glasbrukstomt 
Det aktuella området ligger ca 250 m uppströms gränsen för ett större vattenskyddsområde. 
Glasbruksverksamhet pågick under drygt hundra år. Delar av området ligger precis vid 
strandkanten. Föroreningarna föreligger framförallt i olika typer av fyllnadsmassor. Halterna 
av förorening varierar kraftigt inom området. Till största delen är såväl halterna av metaller 
som organiska föroreningar låga inom området men på sina ställen förekommer 
punktföroreningar med halter över riktvärden för mindre känslig mark. (Envipro, 2006). 

Före detta industritomt 
Enligt huvudstudie för markföroreningar inom det aktuella området finns idag kontor, 
restaurant en bilverkstad och andra mindre verksamheter (Sweco Viak, 2003). Området har 
tidigare nyttjats för industriverksamhet och under 1920-1930 talet drabbades området av ett 
flertal bränder som kan ha resulterat i spridning av olja och kemikalier. Verksamheter som 
pågått är oljekällare, virkesupplag, smedja, verksamhet för tillverkning av elektriska motorer 
m m verksamhet för framställning av kemikalier, bearbetning av guldsmedssopor, 
kopparverk, smältverk, färgeri etc. Den verksamhet som funnits inom området efter 1969 
bedöms inte har bidragit till föroreningar inom området.  
 
Halterna relativt låga och riskerna för föroreningsspridning utanför området är små såväl 
under dagens klimatförhållanden som förväntas till följd av ökade flöden och förhöjd 
grundvatten nivå. Därför beaktas endast händelse av skred under samma förutsättningar som 
för övriga skredberäkningar. Total mängd förorening som frigörs vid skredet enligt dessa 
beräkningar är 800 kg koppar, 9060 kg bly respektive 1400 kg zink.  
 

Resultat av glasbrukstomt och före detta industritomt 
 
Glasbrukstomt 
 
Scenario 1- Medelhalterna av simulerade föroreningar i grundvattnet är lägre än gällande 
riktvärden. 
 
Scenario 2 - Beräknad ökad belastning till älven är ca 10 %. Samtliga halter fortfarande under 
gällande riktvärden såväl inom som utom det förorenade området.  
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Scenario 3- Spridning via grundvatten till Göta älv ökar med drygt 50 %. 
 
Glasbrukstomt och före detta industritomt 
Scenario 6, Skred  - Kraftigt förhöjda halter vid ansatsen att all förorening som finns i de 
skredade massorna beaktas. För båda områden blir såväl arsenik, bly och zink halterna högre 
än gällande riktvärden både för hälsa och för ekotoxikologiska effekter under 35 (arsenik och 
zink) till 45 (bly) minuter enligt dessa beräkningar i de båda rinnande vattendragen. Resultatet 
av beräkning av ett skred i ett vattendrag motsvarande Göta älv redovisas för Glasbrukstom-
ten i Figur 4 och för kvarteret för den före detta industritomten för Säveån i Figur 5. Om ett 
skred sker för de förutsättningar som gäller för den före detta industritomten till sjön Tisaren 
fås ett tillskott till sjön på genomsnittshalter av koppar till 0,0089 mg/l, bly 0,0106 mg/l och 
av zink till 0,0155 mg/l. 
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Figur 4.  Koncentrationer vid skred av före detta glasbrukstomt i samma storleksordning som skredet i Ballabo, 

1996, och till ett vattendrag motsvarande Göta älv. 
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Figur 5.  Koncentrationer vid skred, vid en före detta industritomt, av samma storleksordning som skredet i 

Ballabo, 1996, och till ett vattendrag motsvarande Säveån. 
 
 

Slutsatser från fallstudieberäkningar 
Skred eller motsvarande händelse, av samma karaktär och storleksordning, leder tillkortvarigt 
(någon till några timmar) förhöjda halter som påverkar dricksvattenkvalitén för samtliga 
beaktade pågående eller avslutade verksamheter.  
 
Om ett större skred än det som beaktas här sker, men under i övrigt samma förhållanden, 
kommer förhöjda föroreningshalter att kvarstå under längre tid. Detsamma gäller även om 
marken är mer förorenad än vad som beaktas i dessa beräkningar.  
 
Översvämningen i sig ger enligt denna studie inte någon direkt akut effekt på halter i 
närliggande vattendrag. Inverkan på dricksvatten i brunnar antas sannolikt inte bli påverkat 
till följd av dessa verksamheter och vid enskilda översvämningstillfällen på grund av att 
samtidigt som den ökade föroreningsutlakningen sker en utspädning. Dock beror 
brunnsvattenkvalitén av den totala föroreningsbelastningen i området. Om flera verksamheter 
ligger nära varandra och nära en recipient så kan inverkan på en enskild brunn bli betydligt 
större än beaktad här.  
 
Det är framför allt de långsiktiga ekologiska och ekotoxikologiska effekterna som kan bli 
stora till följd av ökat läckage samt skred av förorenade massor från de förorenade områden 
som beaktats här. 
 
 För att bedöma den långsiktiga ekologiska inverkan krävs bättre kunskap kring de processer 
som sker när skredmassor nått vattendraget inklusive de kemiska processer som kommer att 
ske till följd av olika sedimentations-, transport- och åldringsprocesser och som ytterligare 
behöver studeras för att rätt kunna bedöma inverkan av såväl klimatförändringar som skred 
och erosion av förorenade områden i allmänhet.  
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Utsläpp av olja och diesel i samband med olycka  
eller annat större spill 
 
Mälaren, Hjälmaren och Vänern är alla viktiga vattenväkter för många människor och enligt 
bedömning som gjordes i SOU 2006:094 är råvattenkvalitén i stort sett god. Göteborg är 
beroende av vatten från Göta älv och Stockholms vattenförsörjning sker i stor utsträckning 
med råvatten från Mälaren. Mälaren är den enda långsiktigt uthålliga vattentäkten för att 
råvattnet påverkas Storstockholm och reservvattentillgången är otillräcklig. De stora 
vattenverken bör i det längsta hållas igång eftersom en reservvattensituation ger upphov till 
mycket stora störningar (både hygieniskt och på annat sätt). 
 
Infrastrukturen runt sjöarna är väl utbyggd och särskilt vid Vänern och Mälaren finns både 
vägar och järnvägar i sjöns omedelbara närhet. Sjöfarten är betydande på Mälaren och 
Vänern. Förorenade områden finns på många platser runt sjöarna, dels vid befintlig 
industriverksamhet men också på nerlagd industrimark. Stockholm Vatten AB och Norvatten 
har i ett separat konsultuppdrag beställt kartläggning och riskbedömning av verksamheter som 
kan orsaka råvattenförsämring vid kriser/händelser för Östra Mälaren (Ekvall & Tilly, Tyréns, 
Stockholm vatten, Norrvatten, 2007). Med kartläggningen som bas har översiktliga 
riskbedömningar gjorts med avseende på plötslig inverkan på råvattnets kvalitet. Liksom från 
beräkningarna som presenterats ovan är de händelser som identifierats där sannolikheten för 
att råvattnet påverkas kraftigt och under lång tid störst vid händelser som innebär stora utsläpp 
direkt i vattnet, t ex vid fartygsolycka, men den stora mängden mindre utsläpp bidra till en 
allmän försämrad vattenkvalitet. För vattenförsörjningen är de kemiska ämnen som bedöms 
vara det största hotet är bensin och diesel. Baserat på den grundligga genomgång som gjorts 
för kriser/händelser för Östra Mälaren görs här en kort sammanställning av vad man i Ekvall 
och Tilly (Tyréns, Stockholm vatten, Norrvatten, 2007) redovisar kring oljeprodukter som 
bensin och diesel.  
 
Sannolikheten för större utsläpp i samband med lossning av olja i de inventerade 
oljehamnarna bedöms som låg eftersom antalet båtar som anlöper är begränsat och 
förebyggande åtgärder vidtas för att begränsa oljeutsläpp. Närheten till vattenverk gör att 
konsekvenserna av ett utsläpp kan bli stora varför risken bedöms som måttlig. Sannolikheten 
för utsläpp från varven bedöms som hög men de utsläppta mängderna antas vara små och 
utgör därmed inte stora konsekvenser för vattenverken och risken bedöms som låg. Även 
sannolikheten för större utsläpp från båthamnar och marinor bedöms som låg emedan risken 
från tankställen (sjömackar) bedöms något högre. Konsekvenserna av ett utsläpp kan bli 
måttliga om utsläppet sker från marinor i närheten av vattenverk, risken bedöms därför som 
låg till måttlig.  
 
Sannolikheten för att en olycka med farligtgodstransport inblandad ska ske inom 
vattenskyddsområdet bedöms som hög. Inom det undersökta området ligger de vägavsnitt och 
utsläppspunkter som berörs på varande avstånd från vattenverken och i just denna studie 
anses därför ett utsläpp kunna få måttliga konsekvenser och risken bedöms var låg till måttlig 
Risken bedöms vidare minska i samband med att rening/katastrofskydd införs för dagvatten 
från bl a större vägar under de närmaste åren. För att bedöma, och se över, riskerna föreslås 
dock en dialog mellan Vägverk, Banverk, Räddningsverk, VA-verksamheter samt 
räddningstjänst för enskilda kommuner. 
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Beräkningar av utsläpp med potentiell påverkan på vattenproduktion 
Vid beräkningar med oljedriftsprogrammet Seatrack har man i ett antal scenarier bedömt hot 
som finns i närheten av vattenverken i Mälaren (Malander et al., 2007). Avgörande för 
inverkan av en olycka eller spill av oljeprodukt är hur oljan sprids och blandas i vattnet- 
 
Hur oljan sprider sig i och på vattnet beror på dess kemiska och fysikaliska egenskaper men 
även på vind- och strömförhållanden samt vattnets temperatur. Generellt blir alla oljor mer 
trögflytande när den kommer ut i vattnet. En olja sprider sig lätt på vattenytan vilket gör det 
svårt att ta upp oljan med mekaniska metoder. En tumregel för spridning av olja är att 
90 volymprocent kommer att bestå av 1 – 5 mm tjock olja som utgör 10 % av den total oljeut-
släppsytan. Den resterande delen, 10 %, kommer att vara ett så kallt blåskimmer (< 1 µm 
tjockt lager) och vara spritt över 90 % av området. Oljeflaket kommer att transporteras över 
vattnet av vindar och strömmar. Vid naturlig dispergering ökar oljans kontaktyta mot vattnet. 
Naturlig dispergering är en process då oljan finfördelas till mindre droppar i vatten. Processen 
gynnas av kraftiga vågrörelser och vid vindstyrka på 5 m/s finns tillräcklig energi i vågorna 
för att kunna bryta upp oljan. Naturlig dispergering påskyndar nedbrytningsprocessen. 
Hastigheten för oljan att blandas upp i vatten är högst i början av ett utsläpp och sedan avtar 
den gradvis. Genom vädring ökar ofta oljans densitet till följd av avdunstning och upplösning 
i vatten. Partiklar kan också fastna i oljan och bidra till at oljans densitet överstiger vattnets 
densitet vilket medför att oljan sjunker till botten och sedimenteras. Vid oljeutsläpp är det 
huvudsakligen tre faktorer som styr oljans viskositetsförändring; vattnets temperatur, 
avdunstning och emulgeringsgrad. Seatrackmodelln tar hänsyn till dessa parametrar och 
inkluderar även oljans förmåga till nedblandning (Malander et al., 2007).  
 
Från en sammanställning i Malander et al. (2007) påpekar man att det är svårt att ange några 
exakta siffror för lösligheten och att lösligheten varierar, men i princip, så av ett oljespill löser 
sig maximalt 2-5% av den spillda oljan i vattnet. Flera oljor anses dock olösliga, eftersom de 
ingående substanser som skulle kunna lösas hinner avdunsta innan de hinner lösa sig. 
Avdunstningen sker 10 till 1000 gånger snabbare än löslighetsprocessen. Även löst olja kan 
avdunsta och andra processer såsom biologisk nedbrytning och fotooxidation kan minska 
mängden löst olja. De högsta koncentrationerna av de lösta ämnena återfinns vid vattenytan, 
nära utsläppspunkten och hotet från den lösta oljan betraktas därför som kortlivat och väl 
avgränsat i rummet. Oljan löser sig under det första dygnet efter ett utsläpp. De flesta lösliga 
kolvätena utgörs av aromatiska kolväten (C1 till C10). Oljor med hög andel aromatiska 
kolväten har därmed större löslighet (API, 1999). 

Beräkningar med Seatrack (Malander et al., 2007) 
Scenarier skapades med hjälp av Seatrackmodellen där förutsättningarna har varierade, men 
gemensamt var att få fram ett värsta-tänkbara-fall scenario (Malander et al., 2007). För var 
och en av de potentiella utsläppspunkterna antogs att utsläppet inträffade på hösten, då ingen 
skiktning förekommer. Olika vindriktningar och vindhastigheter testades för att undersöka 
spridningsvägar. Samtliga scenarier avser förhållandena i slutet av september, undantaget 
krockande fritidsbåtar för vilka början av september användes.  
 
Från dessa beräkningar bedöms fritidsbåtar som krockar utgöra ett värsta-fall scenario. 
Fritidsbåtstrafiken är intensiv i Mälaren och det är inte helt ovanligt att olyckor inträffar. Det 
är visserligen inte fråga om några stora oljemängder, men om olyckan sker i närheten av 
vattenverket når oljan verket inom ett par timmar även vid måttlig vind (Malander et al., 
2007). Denna olycka kan inte direkt relateras till en översvämningsrelaterad händelse men 



SGI 2007-06-13  Dnr 1-0702-0160 
 

 35

nyttan är att peka på att ett utsläpp av olja nära ett vattenintag kan ge relativt stora 
konsekvenser även vid mindre storlek på utsläppet.  
 
En genomgång av de oljor som hanteras i vattenverkens närhet visar att ett utsläpp av diesel 
utgör ett större hot än utsläpp av andra oljor (Malander et al., 2007). Ett flertal 
modellkörningar med Seatrack under skiftande väderförhållanden har visat att oljan inte når 
vattenverken vid ett fartygshaveri i någon av de punkter som använts. Inte heller i de andra 
fallen där oljan når vattenverken, som t ex vid ett eventuellt utsläpp från Slagstafärjan, 
bedöms hotet vara lika stort som från fritidsbåtar, eftersom ingen större nedblandning sker 
utan oljan i huvudsak befinner sig på ytan. Från dessa beräkningar är det framförallt närheten 
till ett vattenintag som är av betydelse för inverkan på vattenkvalitén. Man bör dock ha i 
åtanke att Seatrack inte hanterar oljans löslighet och att den metod som valts för att modellera 
andelen löst olja kan innehålla brister. Resultaten måste därför tolkas med en viss försiktighet 
(Malander et al., 2007). 

Utvidgade kompletterande beräkningar med Visual Plumes 
Kompletterande beräkningar har därför utförts med Visual Plumes som är en 3-dimensionell 
spridningsmodell (Persson, 2007). Beräkningar gjordes dels för en olycka med dieselutsläpp 
från Slagstafärjan som kan hota vattenförsörjningen vid Norsborgs vattenverk och dels för ett 
dieselutsläpp via dagvattenledning vid Kallhälls marina som kan hota vattenförsörjningen vid 
Görälvns vattenverk.  
 
Resultaten visar att den lösta dieseln under sämsta tänkbara förhållanden anländer till 
råvattenintaget på 11 meter djup 57 timmar efter utsläppet från Slagstafärjan med en 
medelkoncentration av 200 µg/l och en högsta koncentration av 750 µg/l (Persson, 2007). 
 
Resultaten för Görälvns vattenverk visar att den lösta dieseln under sämsta tänkbara 
förhållanden anländer till råvattenintaget på 22 meters djup 46 timmar efter utsläppet vid 
Kallhälls marina med en medelkoncentration av 4 µg/l och en högsta koncentration av 
15 µg/l. 
 

Slutsatser av händelse med Utsläpp av olja och diesel i samband med  
olycka eller annat större spill 
Resultaten från modelleringen i Seatrack har visat att en olycka där diesel släpps ut i närheten 
av ett av vattenverken kan utgöra ett allvarligt hot mot vattenverken. Av de scenarier som 
testats kan slutsatsen dras att det inte i första hand är mängden olja som är avgörande, utan 
närheten till vattenverket, samt närheten till land och därmed vågbearbetningen som leder till 
nedblandning. Diesel från en fritidsbåt i närheten av ett av vattenverken bedöms som ett större 
hot mot vattenverket än ett fartygshaveri i Prästfjärden eller Södra Björkfjärden, där mycket 
stora volymer olja når vattnet.  En utvidgad kompletterande studie visar emellertid att olja kan 
nå aktuella intagsdjup vid en sådan händelse under sämsta tänkbara förhållanden. Den diesel 
som når intagsledningarna är löst i vatten och finns i sådana koncentrationer att vattenproduk-
tionen eventuellt kan påverkas. Nordborgsverket är mest utsatt. Vattenverken är i nuläget inte 
byggda för at kunna rena starkt förorenade råvatten men reningstekniska försök ska utföras 
under våren för att klargöra i vilken grad aktivt kol kan avskilja lösta petroleumprodukter.  
 
Ytterligare beräkningar för enskilda möjliga olyckshändelser utförs inte i föreliggande studie. 
Istället kan man utgå från ovan slutsatser och anta att en olycka med fritidsbåt kan 
representera en olycka med en diesel- eller annan oljeprodukttransport, ett brott i en 
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stillastående tank eller en motsvarande mindre depå eller annan behållare av oljeprodukt. Det 
vill säga storleken på utsläppet spelar mindre roll med avseende på vattenförsörjningen utan 
istället är avståndet (och transportmöjligheten t ex via ytvatten) till vattenintaget styrande. Ju 
närmre vattenintaget en sådan olycka sker desto större konsekvens. Beräkningar av just dessa 
olyckors miljöinverkan har inte utförts. De kortvariga effekterna kan bli påtagliga och 
omfattningen beror då även av oljeutsläppets storlek. 
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Gruvor och gruvavfall 
 
Det finns gruvschakt där gruvavfall tippats. Om sådana gruvschakt översvämmas torde det 
leda till föroreningsspridning. Sannolikheten för sådana översvämningar har inte bedömts 
inom föreliggande projekt. Den största risken med äldre och pågående gruvverksamhet är att 
en olycka inträffar såsom dammbrott av sandmagasin eller annan relativt stor olycka, såsom 
kraftig erosion, ras eller skred, som sker i magasin eller mark som är förorenad med 
gruvavfall. Ett sandmagasin som används för deponering, ett aktivt magasin, har oftast en fri 
vattenfas. Ett avslutat sandmagasin kan däremot antingen vara täckt med vatten eller dränerat 
och täckt med jordlager, s k torrtäckning. Inträffar en olycka kan föroreningar som finns i 
sedimenten i ett aktivt eller ett avslutat vattentäckt magasin komma i omlopp på samma sätt 
som övriga sedimenttransporterade föroreningar från andra anläggningar.  
 
Det finns en risk att redan vittrade föroreningar mobiliseras vid en grundvattenhöjning. En 
ökad fluktuation av grundvattennivån kan leda till en ökad föroreningsspridning eftersom de 
kemiska förutsättningarna då förändras och metallerna kan bli mer vittringsbenägna och 
lösliga. 
 
Sandmagasinen med gruvavfall innehåller mycket höga halter och stora mängder metaller och 
sulfider, varför frågorna om efterbehandling är viktiga. En vattenöverdämning av 
sandmagasin förutsätter att vattnet är stagnant så att det fungerar som en diffusionsspärr för 
syre. Dessutom förutsätts att vattendjupet är tillräckligt så att vågor inte grumlar sanden samt 
att bottenfrysning inte sker på vintern så att isen river upp sanden. Stor oxidationsrisk 
föreligger om vattenöverdämningen är otillräcklig. Det är viktigt att motverka de effekter som 
kan uppkomma på grund av större avdunstning och mindre tillrinning under varmare och 
längre sommarperioder. Varmare och längre sommarperioder förväntas bli följden av 
klimatförändringarna. Den ökade vittringen som kan bli följden om inte detta beaktas till 
exempel genom garanterad vattennivå, eller annan säkrande diffusionsspärr, kan under de 
blötare delarna av vinterhalvåret leda till en ökad utlakning från magasinen.  
 

Dammbrott 
Dammbrott till följd av översvämningar kan under ogynnsamma förhållanden ses som en 
möjlig händelse. Den största risken för sådana dammbrott uppkommer sannolikt under 
situationer med stora regnmängder över mycket små ytor. I en del fall har sådana situationer 
inte beaktats när avbördningsanordningarna dimensionerades. Om avbördningsanordningar 
inte räcker till kan erosion av nedströmsslänter uppkomma. Sådan erosion bör beaktas. Om 
större vattenflöden uppstår än vad man utgått från vid dimensionering så uppkommer det en 
risk att den inre erosionen, som normalt går mycket långsamt, accelererar och får allvarliga 
konsekvenser. Om sådana vattenflöden uppstår så uppkommer också en risk för höga 
portrycksgradienter och därmed en försämrad geoteknisk stabilitet i dammarnas närhet 
(Knutsson, 2007, Rankka, 2007). 
 
Det har just gjorts en studie i samband med att Boliden Mineral AB inom några år kommer att 
ha slutfyllt ett sandmagasin. Boliden utreder därför möjligheter, och olika lösningar, för ett 
nytt magasin i anslutning till det befintliga. I samband med denna bolagets utredning har man 
genomfört bedömningar av konsekvenser för människor, bebyggelse, markanvändning och 
naturvärden av ett eventuellt haveri vid ett nytt magasin. Bedömningen har utförts av Golder 
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Associates AB, 2004. Nedan är ett sammandrag av delar av den haverikonsekvensbedömning 
som utförts av Golder Associates AB (2004). 
 
Dammhaveri kan i princip orsakas av att ett läckage, inre erosion och/eller skred i 
dammkroppen eller grunden leder till genombrott och överströmning i den skadade sektionen 
eller av överströmning av dammkrönet som snabbt eroderar bort dammkroppen. För att 
överströmning skall ske krävs att utskovet sätts igen eller att flödena till magasinet är så höga 
att utskovets kapacitet inte räcker till. Kapaciteten kan överskridas t ex vid situationer med 
kraftig nederbörd samtidigt med stor snösmältning eller vid situationer med mycket kraftiga 
regn. Sådana situationer har liten sannolikhet att inträffa under dagens klimatförhållanden. 
Igensättning av utskov kan troligtvis endast ske efter lång tid efter avslutad efterbehandling av 
verksamheten och då ingen planerad tillsyn förekommer. Tidsförloppet för inre erosion från 
begynnande dammbrott till slutligt haveri kan röra sig om någon till några timmar medan 
tidsförloppet för ett totalt dammhaveri vid överströmning rör sig om storleksordningen ett 
antal minuter. (Golder Associates AB, 2004) 
 
Konsekvenserna av en översvämning på grund av ett dammhaveri bestäms av den frigjorda 
volymen vatten och sand. Volymen vatten och sand varierar under driftperioden av 
sandmagasinet. Ett dammhaveri kan inträffa när som helst under denna period. En klassning 
har gjorts av konsekvenserna. Denna klassning baseras på den tid under driften då den största 
vattenvolymen finns i magasinen. (Golder Associates AB, 2004) 
 
För en av dammarna beräknades att totalt 12,9 miljoner m3 vatten kan frigöras och därutöver 
ca 3,5 miljoner m3 sand.  Dammbrott under dessa förhållanden innebär stora konsekvenser 
med en flodvåg som följd. Flodvågens maximala höjd beräknas bli omkring 5,5 m och det 
finns risk för dödsfall eftersom man bedömer att tiden efter flodvågen är för kort för att ett 
larmsystem skall fungera och människor skall kunna hinna evakueras. En närliggande sjö 
kommer att fungera som en sedimentationsbassäng. Efter ca 400 m når flodvågen vägar som 
beräknas spolas bort utefter sträckor på flera hundra meter och allvarlig personskada är i 
samband härmed sannolik. Närliggande brunnar bedöms bli översvämmade och förorenade. 
Efter cirka en och en halv timme når vattnet enligt beräkningar Skellefteälven som är en 
ytvattentäkt. Innan flodvågen nått Skellefteälven har flera sjöar och vattendrag passerats. De 
totala halterna av cyanid, bly och arsenik i Skellefteälven, liksom de sjöar och vattendrag som 
passerats, kommer sannolikt lokalt att överskrida de gränsvärden som anges i Dricksvatten-
normen. För att minska eventuella effekter på dricksvattenförsörjningen bör därför intaget av 
vatten temporärt stoppas vid råvattenbrunnar och i Skellefteå vid ett dammbrott. (Golder 
Associates AB, 2004) 
 
För en annan dammvall vid samma magasin förväntas en väl så kraftig flodvåg och kraftiga 
höjningar av vattennivåer uppkomma vid ett dammbrott. Även för denna dammvall bedöms 
varningssystemen inte tillräckliga för alla hus som kan drabbas. Vidare anses inverkan på 
föroreningshalten i Skellefteälven, och de sjöar och vattendrag som passeras av flodvågen på 
vägen dit, bli betydande. Föroreningshalterna i Skellefteälven av cyanid, bly och arsenik 
bedöms uppgå till mer än en faktor tre över värdena enligt Dricksvattennormen under en 
period av cirka två och en halv timme. Efter fyra timmar har halten minskat till två gånger 
gränsvärdena för cyanid och arsenik medan blyhalterna fortfarande är betydligt högre. 
Således, för att minska eventuella effekter på dricksvattenförsörjningen bör intagen av vatten 
stoppas efter ett dammbrott tills effekterna har utretts. (Golder Associates AB, 2004) 
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I båda fallen är de kortsiktiga effekterna på biotoper till följd av flodvågen akuta. I det senare 
fallet kommer dessutom metallhalterna att vara så höga att även kortsiktiga effekter till följd 
av enbart de förhöjda halterna i sig kan bli allvarliga i de områden som översvämmats. De 
långsiktiga effekterna kan genom att den utspolade anrikningssanden vittrar och genererar 
surt och metallhaltigt lakvatten bli allvarliga, men de anses också svåra att bedöma och beror 
på flödet i Skellefteälven (Golder Associates AB, 2004). Med tanke på ökad sannolikhet för 
ökad årlig nederbörd kommer sannolikheten för dammbrott att öka. Det är således av yttersta 
vikt att en tillräcklig säkerhet säkerställs vid konstruktion av dammarna redan idag med tanke 
på de konsekvenser som kan bli.   
 
Dessa beräkningar är utförda för att bedöma konsekvenser av planerade dammar och genom 
att dimensionera så att säkerheten uppfyller gällande rekommendationer i samtliga delar av 
dammarna (Golder Associates AB, 2004).  Genom att man minimerar risker för inre erosion 
kan sannolikheten för ett dammbrott minimeras redan under konstruktionsskedet. Sannolik-
heten för dammbrott i befintliga avfallsmagasin till följd av förväntade klimatförändringar 
kan öka men sannolikheten för detta anses, baserad på dagens kunskap, ganska låg (Knutsson, 
2007).  
 
Trots relativt låg sannolikhet för dammbrott under dagens klimatförhållanden har de ändå 
skett. Vid det dammbrott som skedde i Aitik den 8 septbember 2000 fann man en mycket 
såväl haltmässigt som tidsmässigt begränsad förhöjning av kopparhalten i vattnet och vad 
gäller kopparutsläppet har detta inte varit högre än vad som är tillåtet. Det bör dock påpekas 
att metallhalten i denna sand är mycket lägre än till exempel den som Boliden Mineral AB 
beaktar i sina beräkningar. Vid senare undersökningarna har konstaterats en viss slamav-
sättning (anrikningssand, morän och naturligt sediment) till följd av dammhaveriet ned till 
Lina älv (Benckert & Göransson, 2001). Andelen anrikningssand i Vassara älv nedströms 
sammanflödet med Leipojoki har utifrån genomförda analyser beräknats vara endast 3 – 6 %. 
Vad gäller täthet av öring eller harr konstaterades ingen förändring vid jämförelse med 
tidigare undersökningar. För simpa noterades ökad täthet vid en lokal och minskad täthet vid 
tre lokaler (Benckert & Göransson, 2001). 
 
Provtagning av vatten i recipienten inleddes så snart dammhaveriet upptäcktes. Vid 
provtagningar som rapporterats fram till 2001 framkom inte något som tyder på skador i 
recipienten bortsett från att slamavsättning har skett på 30 av bottnarna i Leipojoki, Vassara 
älv och Lina älv (Benckert & Göransson, 2001). Bottenfauna och fiskbestånden har även 
därefter undersökts liksom metallinnehåll i lever samt muskler hos fiskar.  Elfiske användes 
för att undersöka fiskbestånden (Linnér & Evander, 2006).  
 
Elfiske och metallanalys visade inte påtagliga förändringar gentemot tidigare provtagningar 
och det går inte att statistiskt säkerställa att fiskfauna förändrats eller att arttätheterna har 
förändrats (Linnér & Evander, 2006).   
 
Bottenfaunaundersökningen indikerar inte någon betydande störning. Det finns dock 
tendenser i materialet till en försämring i bottenfaunasamhället jämfört med tidigare år men 
även referenslokalerna uppvisar lägre värden vid föreliggande undersökning vilket gör 
materialet svårbedömt jämfört med tidigare år. Genom det höga vattenståndet blir 
provlokalerna onaturligt homogena vilket avspeglar sig i färre arter som ger ett lägre 
indexvärde. Sammantaget anser man att det inte skett någon försämring sedan tidigare 
provtagning (Linnér & Evander, 2006) 
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Förändrad föroreningsbelastning vid ändrad nederbörd  
– Göta älv ett exempel 
 
Som framgått av tidigare beräkningar är den kortsiktiga inverkan på hälsa begränsad i 
samband med enskilda översvämningstillfällen oavsett om man beaktar ökad utlakning och 
mobilitet till följd av förhöjda grundvattennivåer eller ökade flöden eller om man tar hänsyn 
till en större olycka (såsom dammbrott eller ett skred som föranleder en olycka med 
godstransport eller depå såsom en dieseltank) som kan ske till följd av översvämningen. Här 
görs istället en övergripande beräkning av vad en ökad avrinning till följd av ökad nederbörd 
kan innebära på ett helt vattendrag och dess estuarie. 

Beräkningsprincip 
Som underlag för beräkningarna ligger rapporten Miljögifter i och kring Göta älv (2003). 
Beräkningar har enbarts gjorts med avseende på belastning från dagvatten (ej bräddavlopp, 
endast dublikatsystem) från bebyggelse i tätort (flerfamiljshus), industri och vägar, i enlighet 
med Länsstyrelsens rapport. Beräkningar har även gjorts för avrinning från skog och odlad 
åkermark. Observera att utförda belastningsberäkningar här utgörs av belastning på Göta älv 
nedströms Vänern till intaget vid Lärjeholm. Atmosfäriskt nedfall är ej medräknat.  
 
Belastning har beräknats med följande formel: 
 
Belastning (kg/år) = area (m2) * nederbörd (mm/år) * avrinningsfaktor * schablonvärde 
(µg/l)* omräkningsfaktor (1E-9) 
 
Avrinningsfaktorn är enhetslös och multipliceras med nederbörden för att få fram andelen av 
denna som blir avrinnande vatten. En omräkningsfaktor har används för att justera 
schablonvärdet från µg/l till kg/l och nederbörden från mm/år till m/år. Anges schablonvärdet 
(halten) i mg/l ändras omräkningsfaktorn till 1E-6 istället. Samtliga avrinningsfaktorer och 
schablonvärden är hämtade från StormTac (www.stormtac.com). Arealerna är de som 
uppskattats av Länsstyrelsen och som finns angivna i Länsstyrelsens rapport. Årsnederbörden 
för Västra Götaland låg mellan åren 1960-1990 på 500-1000 mm/år 
(http://www.umea.nu/static/sv/453/). Årsmedelvärdet för de senaste åren före 2003 var 
830 mm (Göta älvs vattenvårdsförbund, 2003) och det är detta värdet som har använts i 
beräkningarna. Det skall dock jämföras med de extremt regnrika åren 1998, 1999 och 2000 
med en årsnederbörd runt 1100 mm i Göteborg (Göta älvs vattenvårdsförbund, 2003). Därtill 
kommer år 2006 då det under oktober-december föll 600 mm, varav 200 mm enbart under 
december (Göteborgs Stad Miljö, 2006).  
 
Teoretiskt kan nederbörden komma att öka med upp till 30% till år 2100 och för att titta på 
belastningens förändring med ändrad nederbörd har samma beräkningar som ovan gjorts men 
med en årsmedelnederbörd på 1079 mm/år (830 mm/år * 30%).  

Resultat 
Utifrån utförda belastningsberäkningarna ger en ökning av nederbörden med 30 % en ökning 
av belastningen med 23 %, Tabell 1 samt Figurerna 6 och 7. Denna siffra kan användas för att 
teoretiskt uppskatta mängd metaller som årligen kan komma att tillförs Göta älv via dagvatten 
från hela området (d v s från Vänern till och med Göteborgs kommun söder om Lärjeholm) 
och under förutsättning att endast nederbördsmängden ändras.  
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Figur 6.  Belastning på Göta älv från dagvatten från bebyggelse i tätort, industri och vägar vid 830 mm/år och 
1079 mm/år. 
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Figur 7.  Belastning på Göta älv från avrinnande vatten från skog och odlad åkermark vid 830 mm/år och 

1079 mm/år.  
 
 
 
En mycket enkel känslighetsanalys gjordes med hjälp av Monte Carlo-simulering för koppar i 
syfte att titta på vilken faktor av area, årsnederbörd, avrinningsfaktor eller schablonvärde som 
påverkar utfallet mest.  Känslighetsanalysen visar att årsnederbörden är den faktor som främst 
påverkar utfallet.  
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Tabell 1. Uppskattad mängd metaller som årligen tillförs  
Göta älv via dagvatten, avseende området från Vänern  
till Lärjeholm, inklusiva Göteborgs kommun söder om  
Lärjeholm, och bedömd årlig tillförsel vid en ökning av  
nederbörden med 30%. Data för nuvarande förhållande  
är beräknade för 800 mm/år och är direkt hämtad från  
Länsstyrelsen Västra Götaland Publikation 2003:57.  

 
  800 mm/år +30% 

nederbörd 
Pb Kg/år 625 769 

Cu Kg/år 1064 1309 

Cd Kg/år 12 15 

Cr Kg/år 172 212 

Ni Kg/år 219 269 

Hg Kg/år 2,4 3 

Zn Kg/år 4089 5029 

 

Generella slutsatser förändrad föroreningsbelastning  
I Figur 8 ges en enkel skiss som samnanfattar belastningen på ett vattendrag. Ett urval av 
dessa källor och deras potentiella inverkan på belastningen till följd av översvämningar, 
inklusive en sammanfattande beräkning för belastning på Göta älv, har redovisats i denna 
rapport.  
 

Rural belastning

Urban belastning

Industriell belastning

Naturlig belastning

Extremhändelser (översvämning, skred, utsläpp genom andra olyckor)

Vattendrag

Estuarie
Kust

 
Figur 8.   Sammanfattande illustration av belastningen på ett ytvattensystem. Pilarna visar transportvägar 

mellan vattendrag, estuarie och kust. De vertikala pilarna illustrerar utbytet med bottensediment. 
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Om man ansätter samma förutsättningar för hela Sverige kan man anta att i de delar av 
Sverige där den årliga nederbördsmängden ökar med cirka 30 % kommer även 
årsbelastningen av föroreningar i vattendrag i dessa områden att öka med omkring 20-25 %.  
 
För de vattendrag som redan idag är hårt belastade kan det innebära stora konsekvenser och 
att effekterna kommer betydligt tidigare än vad de skulle göra under dagens 
klimatförhållanden. Större skred eller kraftig erosion i förorenad mark eller olyckor som 
orsakas av skred eller översvämning leder dels till en begränsad kortvarig effekt på 
vattentäkter i utsatta vattendrag men bidrar också till en kraftigt ökad föroreningsbelastning i 
sedimenten i dessa vattendrag. Detta innebär en snabb ökad belastning på vattenorganismer 
som kommer att pågå framförallt så länge föroreningarna föreligger i det övre lösa sedimentet 
(flufflagret) och underliggande sedimentlager. Beroende på i vilken omfattning och hur långt 
de förorenade massorna transporteras i vattendraget kan dessa effekter vara spridda över långa 
avstånd i vattendraget eller koncentreras till älvmynningen.  
 
Generellt kan sägas att föroreningsnivån i sediment har större påverkan för överlevnaden av 
bottenlevande organismer än den akvatiska koncentrationen eftersom dessa organismer har 
direktkontakt med sediment (Forstner, 2004). Biotillgänglighet och biologiska effekt-baserade 
bedömningar är därför ett lämpligt tillvägagångssätt för riskbedömning (Forstner, 2004) och 
fokus bör mer sannolikt ligga mot det översta sedimentlagret (den s k hyporheica zonen), och 
de processer som styr där.  
 
För älvar som mynnar i ett hav sker generellt den största sedimenteringen av de partiklar och 
ämnen som transporterats med älven i mynningen, i estuariet. Ett estuarie är ett dynamiskt 
system där sedimentation och resuspension är påverkade av vattenflödet från älven och 
strömmar från havet. Medan älven flyttar sediment nedströms mot estuariet kan kraftiga 
vindar in mot ett estuarie flytta sediment upp mot älven igen En mängd faktorer inverkar på 
hur partiklar i vatten transporteras, resuspenderas, kolliderar, flockulerar, segregerar och 
sedimenterar, t ex hydrodynamik, vattenkemi, bottenbeskaffenhet, geokemi, mikro- och 
makrofauna, -alger, -bakterier m fl. 
 
Framför allt är det de ekotoxilogiska effekterna som kommer att påverkas till följd av 
förändrat klimat och framförallt förväntas långsiktig och ökad belastning i esturariet. 
Belastningen kommer att öka till följd av det ökade föroreningsläckaget till följd av ökad 
nederbörd i stora delar av sverige. Ökad spridning av föroreningar till följd av olyckor som 
orsakas av höga flöden och översvämningar kommer att öka. Tillsammans med den stress 
klimatförändringarna i sig orsakar såsom ökad vattentemperatur, och andra direkta och 
indirekta effekter, som direkt påverkar enskilda organismer och deras överlevnadsförmåga 
liksom hela ekosystem, kan denna ökade belastning bidra till en snabbare artförändring eller 
att ekosystem helt slås ut.  
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GIS-analyser och kartbearbetning 
 
I denna del av pågående uppdrag presenteras tillgänglig information avseende verksamheter 
som kan bidra till ökad föroreningsspridning i samband med översvämning samt de mest 
utsatta recipienterna (brunnar, vattentäkter öppen mark såsom jordbruksmark) vid eventuell 
spridning till följd av översvämning. Resultaten baseras på befintliga 
översvämningskarteringar av hela Sverige, vilka hittills utförts för de större vattendragen i 
Sverige (Näslund-Landemark, 2007). Analysen innefattar också recipienter såsom brunnar 
enligt SGU:s brunnsarkiv (Thunholm, 2007) samt öppen mark inom översvämningsområdena. 

Bakgrund till kartdata 
För att kunna göra en bedömning av föroreningsspridning vid höga flöden och 
översvämningar finns behov av geografiskt redovisade verksamheter samt 
översvämningskarteringar. Som underlag för pågående verksamheter och potentiellt 
förorenade områden har MIFO- och EMIR-databaserna använts. MIFO-databasen beskriver 
förorenade området och EMIR-databasen innehåller information om pågående A och B 
verksamheter och vilken typ av verksamhet som bedrivs. MIFO-data har erhållits från berörda 
länsstyrelser i Sverige. Data avseende potentiellt förorenade områden (MIFO) som redovisas 
här, baseras på den information som fanns officiellt tillgänglig i respektive län mars 2007. Det 
sker hela tiden uppdatering av denna information, såväl i underlaget som på vilket sätt den 
kommunicerats inom länet. Underlaget kan därför skilja sig mellan länen och den 
presenterade informationen kan komma att förändas i takt med att underlaget uppdateras 
redan det närmaste året och framöver. Länsstyrelsen i Södermanlands län står som 
databasvärd för EMIR-data i Sverige och har bistått med EMIR-data för Sverige (Roslund, 
2007).  
 
För att hitta risker med föroreningsspridning vid höga flöden och översvämningar användes 
översvämningskarteringens utbredningsområden som kartdata från Räddningsverket som 
också har bistått med att göra analysen av data inom översvämningskarterat område. För 
beräkningen har r100, dvs beräknat hundraårsflöde, använts främst för att samma underlag 
använts för övriga övergripande riskbedömningar inom Klimat- och sårbarhetsutredningen. 
Baserat på detta underlag har ett urval gjorts med hjälp av översvämningskarteringens 
kartskikt för att beskriva pågående verksamheter samt förorenad mark som förekommer inom 
områden med beräknat 100-årsflöde (Räddningsverket, Näslund-Landemark, 2007). 
 
I den insamlade kartdatamängden finns även data från brunnsarkivet från SGU (Thunholm, 
2007). Brunnsarkivdata har använts för att beskriva antalet brunnar inom det potentiella 
översvämningsområdet. Informationen om åkermark och annan öppen mark har erhållits från 
Räddningsverket som har selekterat ut marktyper som finns inom r100-området. 

Insamling 
Insamlingen har bestått i att kontakta berörda länsstyrelser, SGU och Räddningsverket som 
levererat materialet som dels ESRI shape-filer samt excelfiler med koordinatinformation för 
Sverige. Datat i excelformat har bestått av kolumner med information om respektive objekt. 
Objekten har koordinater i rikets koordinatnät RT90 och har importerats till GIS-programmet 
ArcMap -ArcView-. I ArcMap har ett kartlager skapats utifrån de x- och y-koordinater som 
angivits i Excel-tabellerna. De kartdata som levererats som ESRI shape-filer har öppnats 
direkt i ArcMap. Alla de kartskikt som levererats har lagts in i ett ArcMap-projekt. 
 



SGI 2007-06-13  Dnr 1-0702-0160 
 

 45

Resultat av bearbetningen 
Resultatet av bearbetningen av kartdata består av ett antal punkter, EMIR verksamheter och 
potentiellt förorenade områden, inom översvämningskarteringens r100 (beräknat 100-
årsflöde). Nedan presenterar resultaten dels i form av kartbilder och dels i tabellform för fyra 
regioner av Sverige: Område Norrland, Område Svealand, Område Västra Götaland samt 
Område Östra Götaland. I Figur 9 ges en översikt över områdesuppdelningen. Därefter följer 
en resultatredovisning för respektive region med start norrifrån.  
 

 
 
 
Figur 9.    Översiktlig bild av områdesindelning. 
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Område Norrland 
I Figur 10 samt Tabellerna 2och 3 redovisas erhållen data för pågående verksamheter (EMIR) 
samt potentiellt förorenade områden (MIFO) inom r100 områden enligt Räddningsverket för 
området Norrland.  
 
 

 
 
 
Figur 10.     EMIR och MIFO verksamheter i Område Norrland.  
 
 
 

För mer detaljerad 
information se 
Tabell 5 

För mer detaljerad 
information se Tabell 4 
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Som framgår av Figur 10, och Tabellerna 2 och 3, är det ett flertal olika pågående 
verksamheter och potentiellt förorenade markområden som förekommer inom r100 området. 
Enligt denna analys finns det 117 pågående verksamheter (EMIR) och 281 potentiellt 
förorenade områden (MIFO) inom r100. I princip kan samtliga dessa bidra till ökad spridning 
av förorening till följd av översvämning. Riskerna, är som sagts tidigare i denna rapport, för 
de flesta av dessa verksamheter störst vid erosion eller när det sker en olycka. En bräddning 
av avlopp leder till ökad spridning av bakterier och mikroorganismer men kan även leda till 
en ökad kemisk föroreningsspridning. Ökade flöden samt ökad frekvens av översvämningar 
leder, under de flesta förhållanden, inte till akut toxiska situationer utan kommer att bidra till 
en ökad föroreningsbelastning på vattendragen samt dess utlopp på samma sätt som beräknats 
för Göta älv i denna rapport.  
 
 
Tabell 2.   Område Norrland: EMIR-data.                   Tabell 3.   Område Norrland: MIFO-data. 
 
BRANSCH Antal  Bransch Antal 
Djurhållning >100-200 djurenh  1 Anl. för miljöfarligt avfall 3
Fiskodling            11 Asfaltsverk 1
Malm ej Fe/U/Th, utvinn/brytn  1 Avloppsreningsverk 22
Slakteri 5-5000 t/år           1 Bensin 27
Tillverkn trä,kork m m ej möbler 1 Bilvård, bilskrot 25
Sågverk m m >60000 m3/år        1 Deponi 4
Plywood m m >10000 m3/år        1 Däckservice 1
Massa sulfat                   2 Flygplats 9
Läkemedelsfabrik fys.proc      1 Förbränningsanläggning 4
Metallvarutillv,ej maskiner mm 3 Försvaret 37
Maskintillverkn ej i ann u-avd 1 Garveri 2
Skjutfält;Skjutbana>200000sk/å 1 Gjuteri 1
Tillv andr elektr maskin/artik 1 Glasindustri, varv 1
Tillv Motor-,Släpfordon m m övr 1 Grafisk industri 5
Avf.återv >10000t/år; Isol.olj 1 Gruva och upplag 1
Förgasn/-bränn 10-200 MW       4 Hamn 1
Förbränning 500kW-10MW         1 Industrideponi 3
Motorbräns f>1000/ g>1000000/å 9 Järn,- Stål- och manufaktur 4
Flygplats civil, i-bana >1200m 4 Kemtvätt 4
Avloppanläggningar             39 Kommunal avfallsdeponi 9
Avf biol.beh a>10-200/p>10t/å  1 Kraftstation 6
Avf f.brä/an.beh 50-100000t/år 1 Kraftverksdamm 20
Avfall dep.inert; an>100000t/å 1 Massa och pappersindustri 4
Mellanlagring FA <1;5 el. 10 t 6 Oljegrus- och asfaltsverk 3
Avf.uppl inert/mud mm, ringa   6 Reningsverk 3
Skrotbilar                     1 Sjötrafik-Hamnar 6
Motorbana                      16 Sågverk 28
 Sågverk med doppning 1
 Sågverk, snickeri 2
 Träimpregnering 7
 Varv 2
 Verkstadsindustri 16
 Ytbehandling 4
 Övrigt 15
Totalt: 117 Totalt: 281
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Från Figur 10 framgår att av de pågående verksamheterna (EMIR) förekommer de flesta vid 
de nordligare vattendragen emedan förorenade områden (MIFO) till stor utsträckning 
förekommer i de mer sydliga av de Norrländska vattendragen. Detta framgår även från 
Tabell 4 som redovisar pågående verksamheter (EMIR) samt potentiellt förorenade områden 
(MIFO) inom Indalsälvens r100 område (södra delen av Norrland). Ur Tabell 4 framgår att 
drygt en tredjedel (95 st) av de potentiellt förorenade områdena inom r100 områden i 
Norrland finns inom Indalsälvens r100 område. Mycket av tidigare förorenande verksamhet är 
kopplad till sågverk och kraftverk men även aktiviteter kopplade till försvarsverksamhet utgör 
en betydande del av de områden som klassats som potentiellt förorenade enligt MIFO.  
 
Tabell 4.     Område Norrland,Indalsälven: MIFO+EMIR. 

Område Norrland,Indalsälven: MIFO 
BRANSCH Antal 
Avloppsreningsverk 3
Bensinstation/Drivmedelshantering 7
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 6
Flygplats 4
Förbränningsanläggning 2
Försvaret 34
Garveri 1
Grafisk industri/Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 
åkerier 1
Kemtvätt 3
Kommunal avfallsdeponi 1
Kraftverksdamm 12
Massa och pappersindustri/Övrigt/Övrigt/Sågverk/ 1
Oljegrus- och asfaltsverk 2
Sjötrafik-Hamnar 2
Skjutbana 2
Snickerifabrik 2
Sågverk 5
Tankrengöring och Ytbehandling 1
Träimpregnering/Sågverk 1
Träimpregnering/Verkstadsindustri/Sågverk 1
Verkstadsindustri 2
Verkstadsindustri/Snickerifabrik 1
Övrigt/Verkstadsindustri/Bensinstation/Drivmedelshantering 1
 95
Område Norrland,Indalsälven: EMIR 
Fiskodling >20 t/år            1
Sågverk m m >60000 m3/år        1
Metallvarutillv,ej maskiner mm 1
Förgasn/-bränn 10-200 MW       1
Flygplats civil, i-bana >1200m 2
 6
 
Totalt MIFO och EMIR 101
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En mer detaljerad analys finns redovisad för Ljungan i den tidigare delrapporten inom detta 
projekt samt i Tabell 5 nedan. I Tabell 5 redovisas rapporterade potentiellt förorenade 
områden (MIFO) samt pågående verksamheter (EMIR) inom Ljungans r100 område. Från 
Tabell 5 framgår att mycket av potentiell föroreningsspridning till följd av översvämning även 
här beror på redan förorenad mark inom området. Framförallt finns mycket verksamhet 
kopplad till vattenkraft, sågverk och cellulosatillverkning som tillsammans med glasbruk och 
varven har utgjort länets basnäring (Länsstyrelsen Västernorrland, 2005). Vid vissa av 
sågverken bedrevs impregnering.  
 
Av Norrlands totalt 398 identifierade punkter inom r100 områden, MIFO samt EMIR, finns 
30 inom Ljungans r100 område, dvs ca 7.5 % och 25 av dessa utgörs av potentiellt förorenade 
områden. En olycka, t ex ett dammbrott, kan ge förödande konsekvenser. Riskerna 
förknippade med sedimenttransport bedöms däremot vara relativt låga eftersom älven är djup 
och flödet så stort.  
 
Förändrad belastning på vattendragen i Norrland, dess sediment samt östersjön, till följd av 
klimatförändringar beror på hur avrinningen kommer att förändras. Ju större avrinning desto 
större belastning baserat på bedömningen av förändrad föroreningsbelastning till följd av 
förändrat klimat för Göta älv i denna rapport. Baserat på beräkningen för Göta älv kan man 
förvänta sig en relativ (procentuell) belastningsförändring i samma storleksordning som 
förändringen i avrinning till vattendragen.  För en exakt bedömning krävs mer detaljerade 
beräkningar. 
  
Tabell 5.   Område Norrland,Ljungan. 

Område Norrland,Ljungan: MIFO 
BRANSCH Antal 
Avloppsreningsverk 1
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 2
Cementgjuteri 1
Deponi 2
Deponi, Avloppsreningsverk, 
Förbränningsanläggning 1
Industrideponi 1942-1994 1
Kraftverksdamm 3
Reningsverk 3
Sliperi 1
Sågverk 5
Sågverk med doppning 1
Vattenkraftverk 1
Verkstadsindustri 1
Sågverk och trämassafabrik 1
Vattenkraftverk 1
 25
Område Norrland,Ljungan: EMIR 
Läkemedelsfabrik fys.proc      1
Metallvarutillv,ej maskiner mm 1
Förgasn/-bränn 10-200 MW       1
Avloppanläggning             2
 5
 
Totalt MIFO + EMIR 30
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Område Svealand 
I Figur 11 redovisas pågående verksamheter (EMIR) samt potentiellt förorenade områden 
(MIFO) inom r100 områden i Svealand enligt Räddningsverket samt baserat på tillgänglig 
inforation avseende förorenade områden och pågående verksamheter. I Tabell 6 redovisas 
motsvarande EMIR data och i Tabell 7 motsvarande MIFO data.   
 
 
 

 
 
Figur 11.   EMIR och MIFO verksamheter i Område Svealand.  
 

För mer 
detaljerad 
information 
se Tabell 9 

För mer 
detaljerad 
information 
se Tabell 8 
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I Svealand finns, som framgår av Figur 11, samt Tabellerna 6 och 7, en mycket stor mängd 
pågående verksamheter och potentiellt förorenade markområden som förekommer inom r100 
området. Enligt denna analys finns det 144 EMIR, d v s pågående, verksamheter och 451 
potentiellt förorenade områden, MIFO, inom r100 området. En stor del av dessa såväl tidigare 
som pågående verksamheter finns i Mälardalsområdet men även längs Dalälven och längs 
samtliga av räddningsverket översvämningskarterade vattendrag. Det finns en stor bredd och 
variation av såväl pågående verksamheter som tidigare förorenande verksamheter som kan 
bidra till ökad spridning av förorening till följd av översvämning, ökade flöden och ökad 
avrinning.   
 
  
Tabell 6.   Område Svealand: EMIR.  Tabell 7.   Område Svealand: MIFO. 
 
Branschbeskrivning Antal  Bransch Antal 
Djurhållning 10 Ackumulatorindustri 3
Fiskodling, fisk/skaldj.kons., rökeri  8 Anläggning för miljöfarligt avfall 7
Bergkross mm, ej MB 12 kap     1 Avloppsreningsverk 14
Maltframställning              1 Bensinstation 47
Tillverkn. trä,kork m m ej möbler 2 Bilvård, bilskrot 19
Papper/kartong 1 Flygplats 2
Oorg.kem.prod fys.proc         2 Färgindustri 1
Färg, lack m m >1000 t/år       1 Förbränningsanläggning 1
Reng/Hyg m m,fys.proc >1000 t/å 1 Försvaret 24
Fabrik orgkemprod övr,kemreakt 1 Garveri 7
Gummi vulkning 1-1000 t/år     1 Gjuteri 6
Plastprod.polymeris, kalan/belägg  7 Gasverk (nedlagt) 5
Tillv. Ickemet.mineralisk prod 1 Grafisk industri 6
Stål- och metallframställning  9 Gruva och upplag 9
Metallvarutillv, ej maskiner m m 12 Impregneringsanläggning 5
Maskintillverkn ej i ann u-avd 2 Industrideponi 10
Tillverkning Teleprodukter     1 Järn,- Stål- och manufaktur 21
Tillv, Motor-,Släpfordon m m övr 1 Kemtvätt 15
Tillv, andra Transportmedel     1 Kommunal avfallsdeponi 29
Avf.återv >10000t/år; Isol.olj 1 Kraftverksdamm 1
Förgasn/-bränning         5 Massa och pappersindustri 4
Motorford/Drivmed handel/servi 2 Oljedepå 2
Fordonstvätt >5000p/1000a/100j 1 Sediment 1
Motorbräns f>1000/ g>1000000/å 1 Sjötrafik-Hamnar 38
Stödtjänster till transport    5 Slammellanlager 1
Hamnar mm, fartyg >1350 ton    3 Sågverk 20
Avloppanl.            40 Tegelbruk 1
Avfall mellanlagr 10-10000 t   7 Textilindustri 4
Avfall dep/f.brä m m >100000t/å 1 Tillverkning av plast 4
Mellanlagring FA 8 Verkstadsindustri 37
Avfall farl beh ext>1000t/år   2 Ytbehandling av metaller, trä mm 23
Avfall farl dep >10000 t/år    1 Åkeri 2
Avf.uppl inert/mud m m,ej ringa 2 Övrigt 82
Skjutbana 5000-200000 sk/år    1
Krematorium                    1
     
Totalt 144  451
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I Mälardalen pågår, och har avslutats, utredningar kring vattenkvalitet samt 
föroreningsspridning bland annat till följd av förväntade klimatförändringar. Resultaten från 
dessa utredningar har till viss del redovisats i avsnittet Utsläpp av olja och diesel i samband 
med olycka eller annat större spill ovan och mer information finns att hämta i de rapporter 
som hänvisats till i dessa avsnitt samt i kommande rapporter från bland Stockholm vatten och 
i en rapport som tagits fram på uppdrag av Stockholms stad (Ekelund, 2007).  Mälardalen är 
speciellt känslig bland annat genom att det finns få alternativa vattentäkter och genom att 
Östersjön redan i dag har en mycket kraftig antropogen belastning.  
 
I delrapport 1 av föreliggande uppdrag har en detaljerad redovisning av Dalälven gjorts. 
Nedan, i Tabell 8, ges en sammanfattning av de verksamheter och potentiellt förorenade 
områden som finns inom Dalälven r100 område. Totalt finns 16 pågående EMIR 
verksamheter och 64 potentiellt förorenade områden inom r100 området. Liksom för hela 
Svealand finns det en stor variation av verksamheter som samtliga kan bidra till en ökad 
föroreningsbelastning på vattendraget samt Östersjön.  
 
Tabell 8.   Område Svealand, Dalälven: EMIR och MIFO. 
Branschbeskrivning Antal 
EMIR: 
Fiskodling       2
Järn-/Stålverk masugn m m       1
Metallvarutillv,ej maskiner m m 4
Avloppanl.        8
Mellanlagring FA <1;5 el. 10 t 1
 16
 MIFO: 
Anläggning för miljöfarligt avfall 2
Bensinstation 8
Bilskrot och skrothandel 3
Flygplats 1
Färgindustri 1
Försvaret 2
Gasverk (nedlagt) 2
Gjuteri 2
Gruva och upplag 3
Industrideponi 2
Järn,- Stål- och manufaktur 1
Kemtvätt 2
Kommunal avfallsdeponi 11
Kraftverksdamm 1
Plantskola och handelsträdgård 1
Primära metallverk 1
Sediment 1
Skjutbana 3
Sågverk 5
Tillverkning av plast - polyester 1
Verkstadsindustri 7
Ytbehandling av metaller 2
Övrigt 2
 64
Totalt: 80
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Som framkommit av det första delbetänkandet inom Klimat- och sårbarhetsutredningen 
kommer hundraårsflödena och avrinning framförallt att öka i de västra delarna av Svealand 
och därmed kommer avrinningen till Vänern kommer att öka till följd av klimatföränd-
ringarna (SOU 2006:94). Klarälven är ett av de tillrinningsflöden i området där flödet, och 
översvämningsrisken, kan förväntas öka till följd av klimatförändringarna, vilket innebär att 
även sannolikheten för ökad föroreningsbelastning till Vänern och älven i sig kommer att öka. 
Totalt finns inom Klarälvens r100 område 32 rapporterade pågående verksamheter (3 st) eller 
potentiellt förorenade områden (29 st), Tabell 9.  
 
 
Tabell 9.   Område Svealand, Klarälven: EMIR och MIFO. 
 
Branschbeskrivning Antal
EMIR  
Fabrik orgkemprod övr,kemreakt 1 
Avloppanl.             1 
Mellanlagring FA  1 
 3 
MIFO  
Ackumulatorindustri 3 
Bensinstation 3 
Garveri 2 
Gasverk (nedlagt) 1 
Kemtvätt 6 
Massa och pappersindustri 2 
Sågverk 3 
Textilindustri 2 
Varv 2 
Verkstadsindustri 1 
Ytbehandling av metaller 3 
Övrig organisk kemisk industri 1 
 29 
Totalt 32 

 
 
 

Västra Götaland 
Enligt det första delbetänkandet inom Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer 
hundraårsflödena och avrinning framförallt att öka i de västra delarna av Götaland och 
därmed kommer avrinningen till Vänern, vattendragen inom de västra delarna och därmed 
även till Västerhavet att öka till följd av förväntade klimatförändringar (SOU 2006:94). Figur 
12 redovisas pågående verksamheter (EMIR) samt potentiellt förorenade områden (MIFO) 
inom r100 områden (Näslund-Landemark, 2007) i västra Götaland baserat på tillgänglig 
information avseende förorenade områden (MIFO) och pågående verksamheter (EMIR). I 
Tabell 10 redovisas motsvarande EMIR data och i Tabell 11 motsvarande MIFO data.   
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Figur 12.   EMIR och MIFO verksamheter i Område Västra Götaland.  
 
 
Inom det område som avgränsas av de västra delarna av Götaland, Figur 9 och Figur 12, finns 
det totalt 121 pågående samt potentiellt förorenade områden enligt denna analys. I Tabell 10 
redovisas EMIR data, d v s pågående verksamheter, inom r100 områden inom de västra 
delarna av Götaland. Totalt finns 53 EMIR verksamheter inom r100 området i de västra 
delarna av Götaland. Av dessa finns 13 inom Göta älvs r100 område, Tabell 12, och 5 av 
dessa finns i Viskans r100 område, Tabell 13.  
 
 

För mer 
detaljerad 
information 
se Tabell 12 

För mer 
detaljerad 
information 
se Tabell 13 
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Tabell 10.   Område Västra Götaland: EMIR.                   Tabell 11. Område Västra Götaland: MIFO. 
   
Branschbeskrivning Antal  Branschbeskrivning Antal 
Djurhållning och djurfoder   5 Avloppsreningsverk 6 
Fiskodling             3 Bensinstation 5 
Stärkelse/Stärkelsederivat     1 Bilvård, bilverkstad 4 
Textil blek/färg mm 1 Deponi 2 

Sågverk m m         1 
Fotografisk industri, 
Färgindustri 2 

Träbränsle skogs-/jordbr.prod  1 Garveri 3 
Papper/kartong 1 Gasverk (nedlagt) 1 
Oorg.kem.prod fys.proc         1 Gjuteri 2 
Fabrik orgkemprod övr,kemreakt 1 Grafisk industri 5 
Fabrik orgkemprod övr, fysproc 1 Industri 1 
Keramiska produkter   1 Kemtvätt 1 
Stål- och metallframställning  1 Massa och pappersindustri 2 
Metallvarutillv,ej maskiner mm 3 Oljedepå 1 
Maskintillverkn ej i ann u-avd 1 Sjötrafik-Hamnar 1 
Möbler o annan tillverkning    1 Skjutbana 1 
Avf.återv Isol.olj 2 Sågverk 3 
Förgasn/-bränn        1 Träimpregnering 5 
Fordonstvätt  2 Varv 4 
Stödtjänster till transport    1 Verkstadsindustri 7 
Hamnar mm, fartyg    4 Ytbehandling av metaller 4 
Foto    1 Övrig oorganisk kemisk industri 1 
Avloppanl.             10 Övrigt 7 
Avfall sortering    1   
Avfall dep/f.brä m m  1   
Avf f.brä/an.beh  2   
Avfall dep.inert;  1   
Mellanlagring FA  2   
Avfall farl beh ext   1   
Tvätteri eller org.lösnm 1   
     
Totalt: 53 Totalt:  68 

 
 
I Tabell 11 redovisas MIFO data för alla r100 områden inom de Västra delarna av Götaland. 
Det finns totalt 68 potentiellt förorenade områden varav 11 inom Göta älvs r100 område, 
Tabell 12, och 15 inom Viskans r100 områden, Tabell 13.   
 
Belastningen på Göta älv till följd av pågående verksamhet och förorenade områden till följd 
av förändrat klimat finns beskrivet i avsnittet Förändrad föroreningsbelastning vid ändrad 
nederbörd - Göta älv ett exempel. Som framgår av denna bedömning kommer belastningen i 
älven samt därmed, åtminstone på sikt, även i estuariet vid älvens utlopp att med relativa mått 
öka i samma storleksordning som den ökade nederbörden i området endast till följd av ökad 
avrinning. Om det dessutom sker naturolyckor, eller annan olycka som leder till 
föroreningsspridning i samband med översvämningar eller sättningar till exempel till följd av 
förändrade hydrologiska förhållanden, eller till följd av översvämningar i förorenade 
områden, där ytorna inte är hårdgjorda, kommer belastningen att öka snabbare och kan 
dessutom innebära akut toxiska situationer som kräver att dricksvattentäkter stängs av under 
en viss tid.      
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Tabell 12.   Område Västra Götaland,         Tabell 13.   Område Västra Götaland,  
Göta Älv: EMIR och MIFO.                Viskan: EMIR och MIFO. 
 
Branschbeskrivning Antal  Branschbeskrivning Antal
EMIR   EMIR  
Papper/kartong 1 Textil blek/färg m m  1 
Oorg.kem.prod fys.proc         1 Fabrik orgkemprod övr,kemreakt 1 
Fabrik orgkemprod övr, fysproc 1 Avloppanl.              2 
Metallvarutillv,ej maskiner mm 2 Mellanlagring FA >1;5 el. 10 t 1 
Maskintillverkn ej i ann u-avd 1  5 
Förgasn/-bränn         1 MIFO  
Hamnar mm, fartyg     3 Avloppsreningsverk 1 
Foto    1 Bensinstation 2 
Avloppanl.             1 Bilvårdsanläggning 2 
Avfall sortering    1 Fotografisk industri 1 
 13 Kemtvätt 1 
MIFO  Oljedepå 1 
Avloppsreningsverk 1 Skjutbana 1 
Bilvårdsanläggning 1 Tryckeri 3 
Garveri 1 Verkstadsindustri 1 
Massa och pappersindustri 1 Övrigt 2 
Sekundära metallverk 1  15 
Sjötrafik-Hamnar 1   
Varv 2   
Ytbehandling av metaller 2   
Övrigt 1   
 11    
    
Totalt 24 Totalt:  20 

 
 
 
 

Område Östra Götaland 
Enligt det första delbetänkandet inom Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer 
förändringen i nederbörd och avrinning, på årsbasis, i de östra delarna av Götaland att vara 
relativt begränsad och i vissa fall även minska (SOU 2006:94). Detta förväntas även gälla 
avseende förändrade risker för skred och erosion i detta område. Därför redovisas denna del 
av Götaland separat. Baserat på dessa mycket övergripande bedömningar kan man därför 
förvänta sig en oförändrad eller till och med minskad föroreningsbelastning på vattendragen 
och deras utflödesområden. I Figur 13 samt Tabellerna 14 och 15 redovisas de pågående 
verksamheter samt potentiellt förorenade områden som enligt detta dataunderlag finns inom 
r100 området inom de östra delarna av Götaland. I Tabell 16 ges en mer detaljerad 
redovisning av pågående verksamheter samt potentiellt förorenade områden i r100 områdena 
vid Emån samt Helge Å. 
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Figur 13.   EMIR och MIFO verksamheter i Område Östra Götaland.  
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Tabell 14.   Område Östra Götaland: EMIR.                 Tabell 15.   Område Östra Götaland: MIFO. 
 
Branschbeskrivning Antal  Branschbeskrivning Antal 
Djurhålln. 5  Ackumulatorindustri 2 
Stärkelse/Stärkelsederivat     1  Anläggning för miljöfarligt avfall 1 
Tillverkn trä,kork m m ej möble 2  Avloppsreningsverk 3 
Sågverk m m      3  Bensinstation 5 
Massa-m m 1  Bilvård, bilskrot 10 
Förlagsverks: grafisk prod m m  1  Förbränningsanläggning 2 
Org.baskemikalier fys.proc     1  Glasindustri 1 
Fabrik orgkemprod övr,kemreakt 1  Grafisk industri 1 
Kalk,Krita,Kalkpr  1  Gruva och upplag 4 
Metallvarutillv,ej maskiner mm 1  Järn,- Stål- och manufaktur 1 
Avf.återv; Isol.olj 1  Kemtvätt 1 
El-,gas-,ång- o hetvatt.försör 1  Kommunal avfallsdeponi 3 
Förgasn/-bränn       2  Massa och pappersindustri 1 
Parti-/Arg.handel ej motorford 8  Oljedepå 23 
Hamnar mm, fartyg     1  Sjötrafik-Hamnar 6 
Avloppanl             8  Skjutbana 1 
Avfall sortering   4  Sågverk 2 
Avfall mellanlagr     1  Textilindustri 2 
Avfall biol.beh  1  Träimpregnering 1 
Avfall dep/f.brä m m  3  Verkstadsindustri 8 
Avf f.brä/an.beh  1  Ytbehandling av metaller, trä mm 12 
Avfall dep.inert;  1  Övrigt 42 
Avfall farl dep     1    
Avf.uppl inert/mud m m 1    
Skjutbana    1    
Totalt: 52  Totalt: 132 
 
 
Trots att det finns ungefär lika många pågående verksamheter (EMIR) och betydligt fler 
potentiellt förorenade områden (baserat på redovisade områden till detta projekt) i de östra 
delarna av Götaland jämfört med de västra delarna kan man, beroende på grund av relativt 
små förväntade förändringar till följd av klimatförändringar, inte förvänta sig någon större 
ökad spridning av föroreningar inom de östra delarna av Götaland till följd av 
översvämningar och ökade flöden till följd av klimatförändringar inom regionen. För en 
adekvat bedömning bör dock detaljerade bedömningar göras som baseras på mer detaljerade 
underlag av lokala klimat- och väderleksförhållanden som kan komma att förväntas liksom 
lokalt baserade geologiska och hydrogeologiska underlag. Dessa bedömningar bör innefatta 
studier eller bedömningar av förändrad risk för föroreningsspridning till exempel till följd av 
ökad fluktuation av grundvattnet i området.  
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Tabell 16.   Område Östra Götaland, Emån oh Helge Å: EMIR och MIFO,  
 
Emån: EMIR  Helge Å: Emir  
Branschbeskrivning Antal Branschbeskrivning Antal
Sågverk m m   1 Djurhållning 2 
Massa  1 Sågverk mm 2 
Avloppanl.              3 Metallvarutillv,ej maskiner mm 1 
Avloppsanl. 25-2000pe        1 El-,gas-,ång- o hetvatt.försör 1 
 5 Förgasn/-bränn 1 
Emån: MIFO  Avloppsanl. 4 
Ackumulatorindustri 2 Avfall sortering 3 
Bensinstation 1 Avf f.brä/an.beh 1 
Kommunal avfallsdeponi 1 Skjutbana 1 
Kvarn 1  16 
Massa och pappersindustri 1 Helge Å: Mifo  
Textilfabrik 1 Avloppsreningsverk 1 
Träimpregnering 1 Bilskrot och skrothandel 1 
Övrigt 5 Glasindustri 1 
 13 Kemtvätt 1 
Totalt Emån: 28 Skjutbana 1 
  Sågverk 1 
  Ytbehandling av metall 1 
  Övrigt 1 
   8 
  Totalt Helge Å: 24 

 
 
 
 

Påverkansområden 
De recipienter som kan påverkas är kommunala vattentäkter, brunnar, betesmarker och annan 
jordbruksmark samt organismer i sjöar, kustområden och vattendrag. 

Östersjön och Västerhavet 
Två av de stora recipienterna av föroreningsspridning är Östersjön och Västerhavet. 
Förhållanden i Östersjön har sedan senare delen av 1900-talet ansetts oroväckande. Organiska 
gifter såsom DDT, PCB och dioxiner sågs som ett stort problem på 1980-talet. Det ansågs då 
vara i paritet med övergödningen som även idag räknas som en av de allvarligaste störningar i 
Östersjön. Under efterkrigstiden hade halterna av dessa ämnen blivit så höga i Östersjöns 
fauna att områdets bestånd av sälar och vissa rovfåglar gick starkt tillbaka och efterhand 
hotades av utplåning. Sedan början av 1970-talet har förekomsterna i havsmiljön av de mest 
välkända gifterna dock minskat kraftigt och såväl säl som rovfåglar är på väg att återhämta 
sig. Trots att nyare miljögifter som bromerade flamskyddsmedel har påvisats i ökande halter 
tyder allt på Östersjöfaunans samlade organiska miljögifter har avsevärt lägre skadeverkan 
idag än på 1970-talet. Misstankar om kopplingar till att miljögifter bidragit till oväntade 
störningar av bl.a. laxens reproduktionsproblem 1988 eller 2002 har inte kunnat bekräftas. 
Trots de minskande halterna av dioxin och PCB är de fortfarande för höga i lax och 
strömming. Även halter av radioaktiva ämnen och oxiska metaller har stadigt minskat under 
den senaste 20-årsperioden och nutida halter är så låga att de inta kan förväntas leda till 
effekter vare sig på organismerna själva eller på människor som äter dem.  
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Hälsotillståndet hos den marina däggdjurs- och fågelfaunan som har fisk som stapelföda har 
också förbättrats men i vissa studier har dock fysiologiska och hormonella störningar påvisats 
hos fisk och evertebrater. Förändringar av könskaraktären hos marina snäckor i nordiska 
vatten kan kopplas till förekomsten av främst tributyltenn, t ex de mycket höga halter som 
uppmätts i hamnar runt Göteborg, och förhöjda nivåer av avgiftningsenzym hos Östersjöfisk 
kan vara ett resultat av närvaron av ännu oidentifierade föroreningar. (Naturvårdsverket, 
2006).   
 
Inverkan på levande organismer (fauna och flora) kan lokalt bli mycket stor till en allmänt 
ökad belastning som en ökad avrinning innebär från flera vattendrag framför allt i de norra 
samt västliga vattendrag som belastar östersjön samt västerhavet. Enligt den beräkning som 
gjorts för Göta älv kommer en ökad avrinning till följd av ökad nederbörd att leda till en ökad 
förorenings belastning på älven och dess utrinningsområden av motsvarande relativa storlek 
som nederbördsförändringen. D v s beräkningarna visar på en drygt 20 procentig ökning vid 
en cirka 30 procentig nederbördsökning i området.  
 
En ökad transport av förorenad sediment eller förorenade partiklar från kraftig erosion, skred 
eller ras med förorenade massor i eller vid vattendragen kan lokalt bidra till förhöjda halter då 
sedimenten resuspenderar eller de förorenade massorna åter deponeras. Lokalt kan detta 
påverka fauna och flora, men även själva sediment- eller partikeltransporten kommer att 
påverka miljön där de transporteras och deponeras. Det finns inga studier eller kvantitative 
bedömningar där man direkt kan korrelera en enskild händelse med föroreningsspridning till 
förändringar i fauna och flora med undantag för de konsekvenser som kan ses till följd av 
enskilda större oljespill från sjöfarten.  
 
Olyckor, såväl naturolyckor såsom skred och ras eller kraftig erosion i förorenade områden 
som olyckshändelser till ex i förvaringsdepåer och -tankar uppströms leder också till en ökad 
föroreningsbelastning. Exakt på vilket sätt det påverkar behöver vidare studeras för att få en 
bättre uppfattning om storleks- och tidsaspekter avseende belastningen på kust- och hav.  
 
Även en större olycka som ett dammbrott som leder till att stora massor med förorenat slam 
kan komma ut i älven kan leda till stora konsekvenser såväl i älvarna som i Östersjön och 
Västerhavet till följd av transport av förorenade massor, deposition av dessa samt eventuell 
utlakning av föroreningar från dessa massor.  
 
Hur stor inverkan som kan fås beror på storleken av händelsen, typ av händelse samt typ av 
förorening som kommer i omlopp. Enkla beräkningar av ett urval händelser har gjorts här. 
Enligt dessa kommer enskilda händelser att kunna bidra till en belastning med halter som kan 
vara i samma storleksordning som gällande riktvärden i sediment i estuarier under lång tid 
efter olyckshändelsen.  

Brunnar och kommunala vattentäkter 
Av speciellt intresse ur hälsosynpunkt är en ökad spridning av koliforma bakterier samt andra 
mikroorganismer. Dessa kan framförallt spridas genom bräddning av avlopp samt med 
dagvatten till följd av spillning från fåglar samt från hundar och andra husdjur i tätbebyggda 
områden. En separat studie föreslås för detta där man även innefattar potentiell inverkan av 
andra mikroorganismer än koliforma bakterier. 
 
Utöver de konsekvenser som stora dammbrott eller en större naturolycka såsom ett skred vid 
förorenad mark, som leder till transport av stora mängder förorenade massor, kan samtliga de 
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brunnar som ligger i översvämningsområdet påverkas av en händelse som innebär att fri 
förorening som t ex olja, diesel eller bensin kommer i omlopp i vattendraget på det sätt som 
beräknats för Mälaren på uppdrag av bl a Stockholm vatten och som redovisas i avsnittet 
Utsläpp av olja och diesel i samband med olycka eller annat större spill i denna rapport. En 
sådan händelse kan vara en olycka som orsakas av översvämningen, t ex depå eller annan 
förvaring av dessa ämnen, en transport med vätska på väg eller järnväg på vilken en olycka 
sker till följd av översvämningen eller indirekt till följd av denna, t ex på grund av 
slamströmmar osv. Alla dessa händelser kan leda till att vattnet förorenas och redan ganska 
låga halter kommer att ge dålig vattenkvalitet genom försämrad smak och lukt. Vid högre 
halter kan vattnet även bli toxiskt och vattentäkter bör stängas och brunnar nedströms en 
sådan händelse bör kontrollera halterna av förorening innan det används som dricksvatten 
eller för bevattning. Vid större vattentäkter bör intaget stängas så fort som möjligt tills det inte 
föreligger risker för förhöjda halter av förorenande ämnen. 
 
Under vissa förhållanden kan även översvämning av förorenad mark med höga halter lätt 
lakbara ämnen hamna i brunnar vars vattenkvalitet kan påverkas. De spridningsberäkningar 
som utförts och presenterats i denna rapport pekar på att det endast under speciella 
förhållanden kommer att leda till hälsovådliga halter i brunnar. Beräkningarna är dock mycket 
förenklade, de visar på endast ett fåtal exempel och om det föreligger risk för kontaminering 
av förorenat vatten från områden med höga markföroreningshalter till närliggande brunnar bör 
åtgärder beaktas för att minimera inverkan på vattenkvalitén. Om det finns misstankar om att 
brunnsvatten blivit förorenat i samband med översvämning av förorenad mark bör en kontroll 
av vattenkvalitén göras innan vattnet används för bevattning eller som dricksvatten.     
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Figur 14.  Brunnar i Område Norrland.                 Figur 16.  Brunnar i Område Västra Götaland 
Pågående verksamheter och potentiellt förorenade                Pågående verksamheter och potentiellt  
områden finns redovisade i Tabellerna 2och 3                                förorenade områden finns redovisade i Tabell 
samt i Tabellerna 4 och 5 för Indalsälven respektive                 10 och 11 samt i tabellerna 12 och 13 för 
Ljungan (de markerade områdena).                 Göta älv respektive Viskan (markerade omr.) 

 
Figur15. Brunnar i Område Svealand.                    Figur 17. Brunnar i Område Östra Götaland.  
Pågående verksamheter och potentiellt förorenade                  Pågående verksamheter och potentiellt 
områden finns redovisade i Tabellerna 6  och 7                                    förorenade områden finns redovisade i tabell 
samt i Tabellerna 8 och 9 för Dalälven respektive                    14 och 15 samt i tabell 16 för Emån  
Klarälven (de markerade områdena).                   Respektive  Helge Å (markerade omr.) 
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Höga flöden bidrar till ökad sedimenttransport och erosion. Detta leder i sig till en ökad 
grumlighet som har negativ inverkan på vattenkvalitén.  Den ökade partikeltransporten, och 
specifikt när den utgörs av sker från förorenade massor, bidrar dessutom till att farliga ämnen 
når recipienten. Finns dessutom mycket humus kan även fler och större mängder föroreningar 
dras med och påverkar därmed vattenkvalitén.   
 
I kartbilderna som visas i Figur 14, Figur15, Figur 16 och Figur 17 redovisas fördelningen av 
brunnar i inom r100 områdena inom respektive delområde av Sverige (Thunholm, 2007, 
Näslund-Landemark, 2007). Totala antalet brunnar inom r100 för varje område redovisas 
även i Tabell 17. 
 
Tabell 17.    Antal brunnar inom r100 områden i Sverige. 
 
Område: Antal brunnar (st)
Norrland 382 
    Indalsälven 128 
    Ljungan 14 
Svealand 2581 
    Dalälven 313 
    Klarälven 33 
Västra delarna av Götaland 129 
    Göta älv 12 
    Viskan 13 
Östra delarna av Götaland 199 
    Emån 23 
    Helge Å 60 

 
 
Som framgår av Figurerna 14 – 17 finns brunnar väl spridda inom de översvämningskarterade 
r100 områdena (Thunholm, 2007, Näslund-Landemark, 2007). Framförallt är det i område 
Svealand mycket tätt med brunnar. I område Västra Götaland och de två detaljredovisade 
vattendragen har relativt få brunnar. I Göta älv finns dock ett större vattenskyddsområde som 
utgör vattentäkt för hela Göteborg varför de enskilda punkterna blir något missvisande. 
 
Längs samtliga karterade vattendrag finns flera verksamheter och bidra till att föroreningar 
frigörs och det finns också flera områden med potentiellt förorenad mark. Vid en händelse 
som leder till ökad föroreningsspridning kan det drabba enskilda brunnar och konsekvensen 
(storleken samt effekten) beror på orsak, verksamhet, förorening samt lokala geografiska 
förhållanden. Hur stor inverkan blir på såväl den enskilda brunnen som antalet brunnar beror 
på storleken av händelsen samt typ av förorening som kommer i omlopp. Liksom för att 
bedöma den potentiella kvantitativa inverkan på någon enskild lokal plats i Östersjön och 
Västerhavet krävs fördjupade studier av möjliga enskilda händelser för att kunna göra mer 
kvantitativa bedömningar vad dessa kan innebära. 
 
Den potentiella inverkan på kommunala vattentäkter är densamma som för enskilda brunnar 
men konsekvenserna för inverkan på en enskild anläggning kan bli mycket större eftersom 
dessa täkter förser fler personer med vatten. 
 
 



SGI 2007-06-13  Dnr 1-0702-0160 
 

 64

Betesmarker och annan jordbruksmark 
Jordbruks-, åker- och betesmark kan också påverkas av föroreningar som sprids och kommer i 
omlopp i samband med översvämningar. I princip är orsaker samt föroreningar som bör 
beaktas de samma som för brunnar och vattentäkter.  
 
Framförallt är konsekvenser som kan förväntas liknande för betesmark som för brunnar och 
vattentäkter bortsett från kvalitetsegenskaper av mer estetisk karaktär som grumligheten. Det 
vill säga att ökad spridning av mikroorganismer och andra föroreningar kan när de når 
betesmark antingen bidra till direkt sjukdom eller bidra till att ge andra toxiska effekter på 
djuren som betar.  
 
För uppodlad mark är metaller och bioackumulerbara ämnen, liksom toxiska 
mikroorganismer, av störst intresse avseende hälsoeffekter på människa. Höga halter av andra 
kemiska föroreningar kan påverka växtlighet och bidra till en ökad risk, eller minskad 
marginal, för att ekologiska effekter skall uppstå.  
 
I Figurerna 18 -20 visas öppen mark inom r100 för Norrland som helhet (Figur 18) samt för 
västra delen av Indalsälven (Figur 19) och östra delen av Indalsälven samt Ljungan (Figur 
20). I Figur 21 visas öppen mark inom r100 omrdet i område Svealand. I figurerna 22 och 23 
visas motsvarande områden för de västra respektive östra delarna av Götaland och i Figur 24 
visas motsvarande område för Göta älv.  I Tabell 18 visas den bedömda arealen öppen mark 
inom r100 områden för de olika regionera, landsområdena, i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 18. öppen mark och åker i Område Norrland.  
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Figur 19. Öppen mark och åker i Område Norrland,                Figur 20. Öppen mark och åker i Område Norrland,  
västra delen av Indalsälven.                        östra delen av Indalsälven samt Ljungan (nederst). 
 
 
 
 
 
Som framgår av Figur 0.18 – 24, samt Tabell 18, finns det stora arealer med åkermark och 
annan öppen mark i inom samtliga r100 områden i Sverige. Totalt finns det inom de karterade 
r100 områden 82 460 hektar öppen mark varav 38 235 hektar åker, 9,3 hektar fruktodling, 
21 725 hektar annan öppen mark utan skogskontur och 22 500 hektar annan öppen mark.  
 
I Norrland finns det stora arealer med åkermark och annan öppen mark inom r100 områdena 
framförallt nedströms de karterade vattendragen, vilket framgår av Figurerna 18 - 20 samt 
Tabell 18.  
 
I Svealand finns mycket stora arealer öppen mark som framförallt utgörs av annan öppen 
mark (drygt 9000 hektar). Längs Klarälven finns det även stora arealer åkermark, Figur 21.  
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Tabell 18.   Öppna markområden inom r100 områden. 
  

Område/KATEGORI Antal 
Area  
(ha) Område/Kategori  

Area 
(ha) 

Område Norrland  Indalsälven  
Fruktodling 1 0,7 Annan öppen mark 449 
Åker 34 4016 Annan öppen mark utan skogskontur 132 
Annan öppen mark utan skogskontur 34 2095 Fruktodling 0 
Annan öppen mark 36 4080  Åker 178 
Totalt, inom r100 Norrland 105 10191 Ljungan  
  Annan öppen mark 289 
  Annan öppen mark utan skogskontur 78 
  Fruktodling 0 
  Åker 170 
    
Område Svealand   Dalälven  
Fruktodling 1 0,3 Annan öppen mark 2382 
Åker 65 16294 Annan öppen mark utan skogskontur 5145 
Annan öppen mark utan skogskontur 65 11887 Fruktodling 0 
Annan öppen mark 68 9034 Åker 4024 
Totalt, inom r100 Svealand 199 37216 Klarälven  
   Annan öppen mark 921 
   Annan öppen mark utan skogskontur 224 
   Fruktodling 0 
   Åker 1413 
     
Område Västra Götaland   Göta älv  
Fruktodling 1 0,5 Annan öppen mark 518 
Åker 49 8056 Annan öppen mark utan skogskontur 232 
Annan öppen mark utan skogskontur 41 3035 Fruktodling 0 
Annan öppen mark 52 4547 Åker 477 
Totalt, inom r100 V Götaland 143 15639 Viskan  
   Annan öppen mark 498 
   Annan öppen mark utan skogskontur 128 
   Fruktodling 0 
   Åker 1174 
   
Område Östra Götaland Emån  
Fruktodling 2 7,8 Annan öppen mark 880 
Åker 23 9871 Annan öppen mark utan skogskontur 854 
Annan öppen mark utan skogskontur 25 4709 Fruktodling 0 
Annan öppen mark 25 4828 Åker 2770 
Totalt, inom r100 Ö Götaland 75 19415 Helge Å  
 Annan öppen mark  
 Annan öppen mark utan skogskontur  
 Fruktodling  
 Åker  
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Figur 0.13ppen mark och åker i Område Svealand. 
 
 
 
 
Figur 21.  Öppen mark och åker i Område Svealand.               Figur 23.  Öppen mark och åker i Område Östra Götaland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Öppen mark och åker i Område Västra Götaland. Figur 24. Öppen mark och åker i Göta älv. 



SGI 2007-06-13  Dnr 1-0702-0160 
 

 68

 
I Götaland, såväl västra som östra, utgör åkermarken en betydande del, ca hälften, av den 
öppna marken inom r100 området, Figurerna 22 och 23. Även inom r100 längs Göta älv utgör 
åkermarken en betydande del, men uppgår inte riktigt till hälften av den öppna marken här, 
Figur 24.  
 
Dessa stora arealer av öppen mark utgör en stor möjlig recipient för föroreningar till följd av 
olycka eller ökad spridning till följd av förhöjda flöden eller ökade vattennivåer i sig. En 
enskild händelse kan lokalt leda till stor inverkan på ett enskilt område och en större olycka, 
t ex ett dammbrott eller ett stort skred, kan leda till stora konsekvenser för all öppen mark, 
åker-, betes- och annan öppen mark som finns nedströms.  

Sammanfattning av GIS-studien 
Det finns enligt denna studie totalt 376 pågående A och B verksamheter (EMIR) inom 
översvämningskarterade områden som bedömts förekomma inom r100 områden i Sverige. 
Inom dessa r100 områden finns också 932 potentiellt förorenade områden. Det kan dessutom 
finnas fler eftersom denna studie baseras på tillgänglig, och idag godkänd, MIFO-data 
information från respektive län.   
 
Liksom det stora antalet pågående och potentiellt förorenande verksamheter är också bredden 
och variationen mellan dessa mycket stor. Beroende på typ av händelse kan dessa potentiella 
föroreningskällor kunna bidra till en ökad föroreningsspridning i samband med 
översvämningar. 
 
Förhöjd avrinning leder till en ökad föroreningsbelastning på vattendragen och dess egna 
utloppsområden vars mottagare så småningom är de stora sjöarna, Östersjön samt 
Västerhavet.  
 
Längs de översvämningskarterade vattendragen finns ett stort antal brunnar och även andra 
vattentäkter. Inom r100 området i de översvämningskarterade vattendragen finns enligt 
SGU:s brunnsarkiv ca 3 300 brunnar. De flesta av dessa, drygt 2500, finns i Svealand. I 
Västra Götaland finns betydligt färre enskilda brunnar, men i Göta älv finns å andra sidan 
vattentäkten för hela Göteborg. 
 
Längs de översvämningskarterade vattendragen finns också stora arealer öppen mark. Totalt 
finns det inom de karterade r100 områden 82 460 hektar öppen mark varav 38 235 hektar 
åker, 9,3 hektar fruktodling, 21 725 hektar annan öppen mark utan skogskontur och 22 500 
hektar annan öppen mark. Såväl potentiella föroreningskällor som brunnar och öppen mark 
ligger ofta väl spridda längs hela vattendragen. 
 
Varje enskild plats är unik såväl avseende geologiska som hydrologiska förhållanden och 
platsspecifika bedömningar är därför av stor betydelse för en tillförlitlig riskbedömning.  Den 
exakta inverkan av översvämning beror helt av de lokala förhållanden och förutsättningarna. 
Under vissa förhållanden kan en utspädning av befintliga föroreningar ske och under andra 
kan man istället få en ökad halt eller ökad spridning. 
 
I de flesta platsspecifika bedömningar som görs idag tas platsspecifika riktvärden fram som 
bygger på dagens hydrologiska och klimatologiska förhållanden. För att göra en bedömning 
av ett förorenat område som även täcker framtida förhållanden bör hänsyn tas till att vi lever i 
ett föränderligt klimat. För enskilda förorenade områden, bör därför även ingå en platsspecifik 
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bedömning av potentiell inverkan av större grundvattenfluktuationer, extrema regntillfällen 
samt en allmän hänsyn till de förändringar som beskrivs av regionala klimatförändringar, 
modellsimuleringsresultat, av SMHI (www.smhi.se) för olika delar av Sverige.  
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Bilaga 1   Underlagsdata för fallstudieberäkningar 

Kloralkalifabrik 
En huvudstudie av det aktuella området har gjorts av Envipro, Hifab AB, 2007 (Envipro, 
2007). Denna ligger till grund för de för de beräkningar som gjorts i föreliggande studie. 
Analys av föroreningar har gjorts bland annat på kvicksilver (Hg) och dioxin och i 
huvudstudierapporten ges utförlig riskbedömning och beskrivning av föroreningssituationen 
för dessa två föroreningar, d v s kvicksilver och dioxin. Uppmätta föroreningshalter och 
övriga kända förutsättningar finns angivna i Tabell 1 nedan baserade på den huvudstudie som 
gjorts av Envipro (2007). I tabellen anges också de ansatser som använts vid beräkningarna av 
förändrad föroreningsspridning till följd av höjd grundvattennivå, ökat grundvattenflöde samt 
skred. För ett eventuellt skred har beräkningar gjorts för ett motsvarande skred för samma 
verksamhetsområde i de tre vattendragen Göta älv, Säveån samt sjön Tisaren. 

Beräkning av kvicksilver och dioxinspridning 
Den spridningsväg som bedöms mest aktuell under dagens klimatförhållanden är transport via 
grundvatten. Den dominerande flödesriktningen av grundvatten inom området är vinkelrätt 
mot vattendraget. Mängden grundvatten som strömmar genom området från uppströms 
belägna områden bedöms vara mindre betydande. I grundvattnet varierar halterna och enligt 
Envipro (2007) förekom förhöjda halter i fem av arton mätpunkter. I dessa punkter har 
uppmätts halter av kvicksilver på 2,9 µg/l till 33.9 µg/l. Halterna är i de flesta fall betydligt 
lägre än 0,3 µg/l. Baserat på uppmätta halter i grundvattnet inom området är det beräknade 
utflödet av kvicksilver beräknat till 7.5 g per år (Envipro, 2007). 
 
Under förutsättning att jämvikt uppnås kan fördelning mellan fast fas och vattenfas beskrivas 
med en jämviktsfördelningskonstant, Kd, mellan de två faserna. Det uppmätta värdet på Kd 
beror av flera faktorer såsom pH och redoxförhållanden samt vilka material ett ämne är 
bundet till, på vilket sätt (adsorberat, absorberat osv), om jämvikt hunnit inställa sig eller inte 
samt vilka processer som styr desorptionen. I den huvudstudie som gjorts av Envipro (2007) 
utfördes ett två stegs skaktest för att bestämma Kd för kvicksilver i de olika marklagren inom 
området. För samtliga massor fick man ett betydligt lägre Kd för LS2 jämfört med LS10. LS 
står för förhållandet mellan mängden tillsatt vätskefas och fast fas som beaktas, där 2 står för 
en tillsats av två gånger mer vätska (viktrelation), och 10 för tio gånger mer, än motsvarande 
fast fas som beaktas (ratio liquid solid). Detta är av betydelse eftersom det tyder på att det 
framförallt är under den första tiden av tillförsel av färskt vatten som desorptionen är stor. 
Sannolikt beror detta på att de ytligt mer löst bundna partiklar då lätt avgår och att det som 
sedan sitter kvar är bundet starkare i eller på markmaterialet. De uppmätta Kd värdet är lägst i 
de ytliga fyllnadsmassorna, här uppgår Kd LS2 till 110 och i de djup fyllnadsmassorna har 
man fått ett Kd värde som för LS10 uppgår till 9500 (Envipro, 2007).  
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Tabell 1.  Kända förutsättningar samt ansatser för scenarioberäkningar för kloralkalifabrik. 
 Känt 

(Envipro, 
2007) 

Scenario 1-
idag. Endast 
transport via 
grundvatten 
beaktas. 

Scenario 2- 
Förhöjd 
Grundvatten
nivå 

Scenario 3 – 
Förhöjd 
grundvatten
nivå och 
ökat flöde 

Scenario 4 
Över-
svämning 
3 dagar 

Scenario 5 
Över- 
svämning 

Scenario 6 - 
skred eller 
ras i 
området 

Total area utan 
byggnader inom 
området 

14 000 m2 

8500 m2 

14 000 m2 

8500 m2 

14 000 m2 

8500 m2 

14 000 m2 

8500 m2 

14 000 m2 

8500 m2 

14 000 m2 

8500 m2 

8000 m2# 

Fyllnads massor       

Mängd  21000 m3 / 

36 000 ton 

     16 000 m3 

Djup  1-2 m      2 m 

Mängd Hg 
(tot) 

1,3 ton      750 kg 

Mängd Dioxin 
(tot) 

30-40 g      40 g 

C Hg medel** 

(mg/kg TS) 
35  

62 

35  62 62 62 62  

Mättad zon       

C Hg max (GV) 34 µg/l       

Djup (mättad 
zon) * 

 1,5 m + 0,5 m 

 

+.05 1 cm ytkälla beaktas 1 cm ytkälla beaktas  

Flöde  2600 m3/år 2600 m3/år 2600 m3/år  40 000 m3/år Ytvatten:  

1 m/s 

Ytvatten:  

1 m/s 

De tre vattendragen 

beaktas 

Kd (l/kg TS)  13000 (LS10, 
djupare 
fyllnadsmasso
r) 

110 (LS 2,  
övre 
fyllnadsmasso
r) 

110 (LS 2,  
övre 
fyllnadsmasso
r) 

110 (LS 2,  
övre 
fyllnadsmasso
r) 

110 (LS 2,  
övre 
fyllnadsmasso
r) 

 

Gradient ~ 0.02-0.03 0.03 0.03 - - -  
C Hg medel   0.3 μg/l (GV) 56 μg/l 

(LS 2,  
övre lager 
fyllnadsmasso
r) 

56 μg/l 
(LS 2,  
övre lager 
fyllnadsmasso
r) 

56 μg/l 
(baserat på 
Kd LS 2) (vid 
ytan) 

56 μg/l 
(baserat på 
Kd LS 2) (vid 
ytan) 

 

Tillgänglig 
mängd 

 Hg: 1300 kg Hg: 1300 kg Hg: 1300 kg Hg: 1300 kg Hg: 10 kg Hg: 750 kg 
Dioxin: 40 g 

Hg och dioxin 
flöde till 
älven 

 7.5 g/år 7.5 g/år Upp till + 200 
mg/dag  

Upp till + 300 
mg/dag 

- - Skred varar 
10 min., dvs 
kont. tillförsel 
älven, Hg: 75 
kg/min 
Dioxin: 4 
g/min 

* Ökat djup på mättad zon är det djup av översta lagret, d v s fyllnadsmassa, som grundvattnet nås idag.  Ett ansatt ökat djup 
beror på höjd grundvattennivå till följd av översvämning. 
** Medelhalten i jorden idag har rapporterats från Envipro, 2007. Enligt uppmätta lakbara halter i de övre respektive undre 
fyllnadsmassorna har halt av 61,7 gm/kg TS i de ytliga fyllnadsmassorna och 34,6 gm/kg TS i de djupa fyllnadsmassorna.  
Envipro, 2007 
# 80 m x 100 m (som t ex Ballabo, Andersson et al., 1999). Återställningsarbete: 34 milj. kr. 
 
 
Halterna varierar såväl inom området som med tiden, vilket också påpekats av Envipro som 
också funnit att en provpunkt för högsta halt kan vara på ett helt annat ställe från en tidpunkt 
till en annan. Det finns enligt Envipro inga tydliga samband som kan användas för att 
beskriva förhållandet mellan halten i marken och uppmätta halter i grundvattnet. För att göra 
en realistisk spridningsberäkning krävs därför mycket komplicerade modellsimuleringar och 
tillgång till mycket hydrologisk och geologisk information, vilket inte finns utrymme för att 
göra inom föreliggande projekt. Istället görs enklare beräkningar baserade på ett urval 
ansatser av möjliga förutsättningar 
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Impregneringsanläggning 
Inom impregneringsområdet har det under ett antal decennier pågått impregnering i stor skala 
med hjälp av kopparvitriol, kreosot och metallsalter. De föroreningar som primärt 
förekommer inom området är arsenik, koppar, krom och kreosot (PAH). I en sammanställning 
(Bäckström, 2005) av föroreningssituationen för området anges att ytan av det förorenade 
området bedöms vara inom intervallet 67-81 000 m2 med en mäktighet på 0,3-0,7 m, d v s en 
förorenad volym på  20-58 000 m3 (Bäckström, 2005). Det finns enligt denna 
sammanställning uppskattningsvis runt 11 ton arsenik, 2 ton krom, 24 ton koppar och 112 ton 
kreosot.  
 
Jordlagerföljden inom området består enligt en generell beskrivning av ett mullrikt lager som 
överlagrar ett tunt lager finsand/silt och därunder återfinns ett lager sandigt eller siltigt 
material som i sin tur underlagras av en mjälig sand. Spridningsförutsättningarna bedöms vara 
måttliga till stora i mark och grundvatten bedömt utifrån uppmätt permeabilitet i det mest 
genomsläppliga lagret där grundvattenhastigheten uppgår till ungefär 10 m/år. Den 
huvudsakliga transporten av grundvatten sker dock enligt Bäckström (2005) i silten som har 
en låg permeabilitet, 10-7- 10-8 m/s. Den hydrauliska gradienten är ungefär 0,7% vilket ger en 
transporthastighet på 0,1 m/år. Transporthastigheten för arsenik bedöms därmed vara 0,01 
m/år vid rådande pH (Kd för arsenik antas vara 10 vid pH 8 enligt NVs rekommendationer). 
(Bäckström 2005) 
 
Resultaten från markprovtagningen är sammanställd som median samt 95:e percentil och 
maxvärdet. Medianhalterna är 23, 13, 10 och 8,2 mg/kg TS för respektive koppar, krom, 
arsenik och kreosot. Motsvarande värden för 95:e percentilen är 5 400, 238, 632 och 1 120 
mg/kg TS och de maximala halter som uppmätts är 29 000, 260, 790 och 27 000 mg/kg TS för 
respektive koppar, krom, arsenik och kreosot (Bäckström 2005). För krom motsvarar 95:e 
percentilen tillståndet måttligt allvarligt tillstånd medan det för övriga föroreningar motsvarar 
mycket allvarligt tillstånd enligt Naturvårdsverket (NV, 4918). De kreosothalter som 
redovisas är med stor sannolikhet summa PAH, d v s summa carcinogena PAH + summa 
övriga PAH, för samtliga bestämningar även om detta inte alltid tydligt redovisas vid olika 
rapporteringar (Bäckström, 2005). 
 
Även resultaten från grundvattenprovtagningarna är sammanställda som 95:e percentiler och 
maxvärden. För koppar motsvarar 95:e percentilen, som är 600 μg/l, tillståndet måttligt 
allvarligt tillstånd medan det för övriga föroreningar (krom 34,3, arsenik 1 690 och 4 260 
μg/l) motsvarar mycket allvarligt tillstånd enligt Naturvårdsverket (NV, 4918). De maximalt 
uppmätta halterna är 21 000, 760, 8500 och 4700 μg/l för respektive koppar, krom, arsenik 
och kreosot. En tydlig ökning av spårelementhalterna nedströms området har konstaterats. 
Samtliga föroreningar inom området förekommer även precis vid kanten till vatten men 
uppmätta halter i sedimentet är inte förhöjda, vilket indikerar att transporten från källan inte är 
speciellt hög. Grundvattnets hastighet styrs som sagts ovan av siltens permeabilitet som är 
bedömd som låg. Det är endast vid tillfälliga händelser, då den vanligtvis omättade zonen blir 
mättad (exempelvis vid snösmältning och höstregn samt översvämningstillfällen), som en 
kortvarig transport kan ske med högre hastighet. (Bäckström, 2005) 
 
Vid beräkningarna som motsvarar en sådan situation har, utöver en situation motsvarande 
dagens klimatförhållanden (scenario 1), samma typ av olika situationer som beskriver möjliga 
händelser vid översvämning (scenario 2-5), d v s olika grundvattennivåer och flöden, samt en 
beräkning av ett skred, scenario 6, som för kloralkalifabriken beaktats. 
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De föroreningar som beaktas är koppar, arsenik och kreosot eftersom dessa föreligger i 
uppmätta halter som motsvarar mycket allvarligt tillstånd enligt Naturvårdsverket (NV, 4918). 
De förutsättningar som de olika beräkningarna och scenarierna baseras på finns givna i 
tabellen på nästa sida, Tabell 2. 
 
 
Tabell 2.   Kända förutsättningar samt ansatser för scenarioberäkningar för impregneringsanläggning. 
 
 Känt 

(Bäckström, 
2005) 

Scenario 1 -  
idag. Endast 
transport via 
grundvatten 
beaktas. 

Scenario 2 
Förhöjd 
Grundvatte
nnivå 

Scenario 3  
Förhöjd 
grundvatten
nivå och 
ökat flöde 

Scenario 4 
Över-
svämning 
3 dagar 

Scenario 5 
Över- 
Svämning 
3 dagar 

Scenario 6 - skred 
eller ras i området 

Markområdet       
Area ~75 000 m2 75 000 m2 75 000 m2 75 000 m2 75 000m2 75 000m2 8000 m2# 
Djup  0,3 – 0,7 m       
 Mängd  Kd:      
Kreosot (tot) 112 ton PAHc=7500 

PAHö=5000 
5000 5000 5000  12 ton 

Cu (tot) ~10 ton 500 500 500 500  1,1 ton 
As (tot) 11 ton 100 

10 (pH 8) 
10 10 100  1,2 ton 

Ckreosot, median  8,3 mg/kg TS       
CCu, median  23 mg/kg TS       
CAs, median   10 mg/kg TS       
Mättad zon       
Ckreospt  max 

(GV) 
4,7 mg/l       

CCu, max (GV)  21 mg/l       
CAs, max (GV)   8,5 mg/l       
Djup 
(mättad zon) 
* 

 0,5 m + 0,2 m 
 

+ 0.2 m 1 cm 
ytkälla 
beaktas 

1 cm 
ytkälla 
beaktas 

 

Flöde  140 m3/år 
(0,1 - 10 m/år) 

1 m/år 1 m/år  10 m/år Ytvatten:  
1 m/s 

Ytvatten:  
1 m/s 

De tre  
vattendragen 
beaktas 

Gradient ~ 0.007 0.007 0.007 - - -  
Ckreos ot, 95 

percentil  
4,26 mg/l 4,26 mg/l 4,26 mg/l 4,26 mg/l 4,26 mg/l 4,26 mg/l  

CCu, 95 percentil 3,85 mg/l 3,85 mg/l 3,85 mg/l 3,85 mg/l 3,85 mg/l 3,85 mg/l  
CAs , 95 percentil 0,23 mg/l 0,23 mg/l 0,23 mg/l 0,23 mg/l 0,23 mg/l 0,23 mg/l  
Tillgänglig 
mängd 
förorening 

   Kreosot: 
Koppar: 
Arsenik: 

112 ton 
10 ton 
11 ton 

1 ton 
0,1 ton 
0,1 ton 

Enligt ovan 

        
Flöde till 
omgivande 
mark 

      Skred tio minuter 
med kontinuerlig 
föroreningstillförsel

* Ökat djup på mättad zon är det djup av översta lagret, d v s fyllnadsmassa, som grundvattnet nås idag.  Ett 
ansatt ökat djup beror på höjd grundvattennivå till följd av översvämning. 
# 80 m x 100 m (som t ex Ballabo,  baserat på Andersson et al., 1999). Kostnad för återställningsarbete: 34 milj. 
kr. 
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Glasbrukstomt och före detta industritomt 

Glasbrukstomt 
Det aktuella området är cirka 20 hektar och ligger ca 250 m uppströms gränsen för ett större 
vattenskyddsområde. Glasbruksverksamhet pågick under drygt hundra år. Delar av området 
ligger precis vid strandkanten. Föroreningarna föreligger framförallt i olika typer av 
fyllnadsmassor. Halterna av förorening varierar kraftigt inom området. Till största delen är 
såväl halterna av metaller som organiska föroreningar låga inom området men på sina ställen 
förekommer punktföroreningar med halter över riktvärden för mindre känslig mark. (Envipro, 
2006). 
 
Läckage från källan kan dels ske med grundvatten och inom vissa delar av, inte hårdgjorda, 
området samt dagvattenledningar. En annan relevant transportväg är spridning av 
föroreningar till följd av sked. Ett skred skulle kunna medföra att t ex deponerat glaskross 
flyttas ut i vattendraget och blir lättare tillgängligt för utlakning. De idag transporterade 
föroreningsmängderna med grundvatten anses låga och finns angivna i Tabell 3 nedan. Det 
finns flera osäkerheter om flöden via dagvatten och ledningsgravar. (Envipro, 2006).  
 
De halter och övriga ansatser beräkningarna baseras på finns angivna i Tabell 3 nedan. 
Halterna relativt låga varför beräkningar endast görs för att bedöma belastning på vattendrag 
vid före detta glasbrukstomten till följd av höjd grundvattennivå (scenario 2), samt ökat flöde 
(scenario 3) samt vid ett skred (scenario 6 enligt tidigare scenario beskrivningar). 
 
 
Tabell 3.   Kända förutsättningar samt ansatser för scenarioberäkningar för glasbrukstomt. 
 Västra 

området 
Känt 
(Envipro, 
2006) 

Scenario 1 -  
idag. Endast 
transport via 
grundvatten 
beaktas. 

Scenario 2 
Förhöjd 
Grundvatten
nivå 

Scenario 3  
Förhöjd 
grundvatten
nivå och 
ökat flöde 
(30%) 

Scenario 6 - 
skred eller 
ras i området

Fyllnadsmassor     
Area 139 300 m2 139 300 m2 139 300 m2 139 300 m2 8000 m2# 
Djup  0,5-3,5 m     
Volym 237 000 m3     
 Mängd      
As (tot) 4500 kg     
Pb (tot) 12 200 kg     
Zn (tot) 31 700 kg     
Mättad zon     
CAs  max (GV) 24 ug/l     
CPb, max (GV)  1,8 ug/l     
CZn, max (GV)   497 ug/l     
Djup 
(mättad zon)  

 2 m + 0,2 m 
 

+ 0.2 m  

Flöde  18 000 m3/år
 

18 000 m3/år 
 

18 000 m3/år
 

23 400 m3/år Tre fall 
enligt 
scenariobesk
rivning 

Gradient 0,005 0.005 0.005 -  
CAs,medel   0,5-9 ug/l  4,4ug/l 4,4ug/l  4,4ug/l  
CPb, medel 0,01-0,5 ug/l 0,3 ug/l 0,3 ug/l 0,3 ug/l  
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CZn, medel 2-110 ug/l 50 ug/l 50 ug/l 50 ug/l  
Belastning på vattendrag     
As 0,08 kg/år    95kg/min 
Pb 0,006 kg/år    156 kg/min 
Zn 0,9 kg/år    395 kg/min 
 

Före detta industritomt 
Enligt huvudstudie  för markföroreningar inom det aktuella området finns idag kontor, 
restaurant en bilverkstad och andra mindre verksamheter (Sweco Viak, 2003). Området har 
tidigare nyttjats för industriverksamhet och under 1920-1930 talet drabbades området av ett 
flertal bränder som kan ha resulterat i spridning av olja och kemikalier. Verksamheter som 
pågått är oljekällare, virkesupplag, smedja, verksamhet för tillverkning av elektriska motorer 
m m verksamhet för framställning av kemikalier, bearbetning av guldsmedssopor, 
kopparverk, smältverk, färgeri etc. Den verksamhet som funnits inom området efter 1969 
bedöms inte har bidragit till föroreningar inom området. Det aktuella området är a 18 000 m2 
stort och beläget vid en strand. Markytan är till stora delar täckt av byggnader och stora delar 
är asfalterade. Markanvändningen är klassad som ett område med mindre känslig 
markanvändning. Områdets nära läge till vattendrag som omfattas av förordningen om 
miljökvalitétsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Nedströms området passeras 
större kommuner.  
 
Marklutningen är svag förutom precis vid strandkanten där det är brant. De naturliga 
jordlagren utgöts av mäktiga lerlager. Vissa större utfyllningar har skett framförallt närmast 
vattendraget. Normalt återfinns inte större mängder grundvatten i fyllnadsmassorna. Inom 
kvarteret med den före detta industritomten finns ett antal kända och okända ledningar och 
ledningsgravar. Via dagvattensystem och andra ledningsgravar borttransporteras en inte ringa 
del av den nederbörd som faller inom området utan att komma i kontakt med de förorenade 
fyllnadsmassorna. (Sweco Viak, 2003) 
 
De metallförorenade massorna utgörs framförallt av slagg- och askrester och är resprodukter 
från de industriverksamheter som tidigare bedrivits inom området. I slaggmassorna har främst 
bly, koppar och zink noterats. Dessa ämnen förekommer i halter större än de som anges som 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Det område som är beläget utanför 
bedömd skredriskgräns innehåller generellt lägre halter med metaller. Vid provtagning av 
grundvatten är samtliga metallhalter lägre än tillståndet mindre allvarligt enligt 
Naturvårdsverket. 
 
Halterna relativt låga och riskerna för föroreningsspridning utanför området är små såväl 
under dagens klimatförhållanden som förväntas till följd av ökade flöden och förhöjd 
grundvatten nivå. Därför beaktas endast händelse av skred under samma förutsättningar som 
för övriga skredberäkningar. Total mängd förorening som frigörs vid skredet enligt dessa 
beräkningar är 800 kg koppar, 9060 kg bly respektive 1400 kg zink.  
 

Referenser 
Andersson, H, Ottosson, E, Sällfors, G  (1999) Skredet i Ballabo, Västerlanda, Statens 
geotekniska institut, SGI Rapport 57, Linköping. 
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NV, 4918, Naturvårdsverket (1999) Metodik för inventering av förorenade områden. 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Vägledning för insamling av underlagsdata. 
Rapport 4918. 
 
Sweco Viac, 2003, Huvudstudie för före detta industritomt. 



SGI 2007-06-13  Dnr 1-0702-0160 
 

 82



SGI 2007-06-13  Dnr 1-0702-0160 
 

 83

Bilaga 2   Hälso- och miljöeffekter av beaktade föroreningar 
 
I denna bilaga beskrivs potentiella miljö- och hälsoeffekter av de ämnen vilka beaktas vid 
beräkningarna. 

Kvicksilver 
I Sverige är problemet med förhöjda kvicksilverhalter i miljön, främst höga halter i insjöfisk, 
gammalt och välkänt (KemI, 2007) 
 
Kvicksilver och dess föreningar, främst metylkvicksilver, har framförallt negativa effekter på 
nervsystemet och dess utveckling, samt negativa effekter på hjärt-kärlsystemet, 
immunsystemet, reproduktionssystemet samt njurarna. Störningarna av nervsystemets 
utveckling och toxiciteten för det centrala nervsystemet är de känsligaste och mest 
väldokumenterade effekterna. Kvicksilver omvandlas till metylkvicksilver av naturliga 
processer och bioackumuleras i näringskedjan. Metylkvicksilver överförs till fostret, det 
passerar blod-hjärnbarriären och hämmar troligen även vid låga halter den mentala 
utvecklingen. Befolkningsgrupper som äter mycket fisk, skaldjur och marina däggdjur, är 
särskilt utsatta.  
 
Kvicksilverhalterna i insjöfisk överskrider WHO/FAO:s gränsvärde på 0,5 mg kvicksilver 
/kg fisk i hälften av Sveriges sjöar (vilket motsvarar ca 50 000 sjöar), vilket gör att kvinnor 
som planerar att skaffa barn snart, gravida och ammande mödrar rekommenderas att inte äta 
viss insjöfisk och vissa havsfiskearter för att undvika effekter på foster och nyfödda. Den 
övriga befolkningen bör högst äta dessa fiskar en gång per vecka enligt Livsmedelsverket. En 
80%-ig minskning av kvicksilverhalterna i nedfallet krävs för att på sikt nå halter på maximalt 
0,5 mg kvicksilver/kg fisk. Det finns även indikationer på att fortplantningen hos fiskätande 
däggdjur och fågel påverkas av de höga halterna i fisk.  
 
Trots att nedfallet av kvicksilver har minskat de senaste årtiondena är det inte tillräckligt för 
att förhindra att metallen ackumuleras. Halterna ökar med ca 0,5 % årligen i skogsmarkens 
översta lager och är i södra Sverige redan över de nivåer som visat sig ge effekter på 
markbiologiska processer och organismer. Detta kvicksilver utgör även en källa till 
metylkvicksilver genom urlakning till vattensystem.  

Metylering av kvicksilver och potentiell ökning respektive minskning i samband med 
översvämningar 

 
Faktorer som pekar på att kvicksilvermetylering skulle kunna öka vid översvämningar: 

 
• Kvicksilver binder till humus (Generellt för alla områden, d v s även områden som 

endast är påverkade av kvicksilver från atmosfärisk deposition övriga punkter gäller 
främst förorenade områden) 
Kvicksilver och metylkvicksilver binder mycket starkt till reducerade svavelgrupper (så 
kallade tiolgrupper) i naturligt organiskt material d v s humus i mark och vatten. I en typisk 
skogsbäck eller skogstjärn är halten humunsbundet kvicksilver ca 1017  gånger högre än halten 
av de två vanligaste övriga formerna kvicksilverdiklorid och kvicksilverdihydroxid. Den stora 
dominansen av kvicksilver bundet till humus betyder att rörlighet och transport av kvicksilver 
bestäms av rörligheten av humus i mark och vatten. Stormar och översvämningar leder till 
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ökad transport och ökad utlakning av humus till bäckar och sjöar som i sin tur leder till en 
ökad exponering av fisk för kvicksilver och metylkvicksilver. 

 
• Kvicksilver kan transporteras ut till sediment där metylering kan ske 

Översvämmningen ökar erosionen och drar med sig förorenade massor ut i vattnet . Massorna 
sedimenterar och kan så småningom ligga på ett ställe där det finns större potential för 
kvicksilvermetylering än på land (Anaeroba sediment med god tillgång på kol). 

 
• Ökad tillförsel av organiskt kol (humus) till vattnen och sedimenten 

Översvämningar och ökade vattenflöden gör att tillförseln av organsikt material till 
sedimenten kan öka. Ökad tillförsel av organsikt material till sediment med övrigt gynnsamma 
förhållanden för kvicksilvermetylering gör att metyleringen skulle kunna öka. 
 

• Högre vattenstånd vid översvämmningar 
Högre grundvattennivå i samband med översvämningar gör att föroreningar som tidigare låg i 
den aeroba zonen (på strandkanten) hamnar i  en anaerob zon. Detta tillsammans med 
bakterier och god tillgång på organiskt kol är ökar chanserna för bildning av metylkvicksilver. 

 
• Ökat portryck 

Ett ökat portryck i grundvattnet kan göra att flödet av porvatten upp och ut genom förorenade 
sediment ökar. Detta kan leda till en ökad transport av kvicksilver till den zon i 
sedimentprofilen där kvicksilvermetylering är mer gynnsam (anaerob miljö och god tillgång 
på färskt organiskt kol) 

 
• Risk när vattnet sjunker efter en översvämning 

När vattnet sjunker efter en översvämning finns en stor risk för ras av massorna ner i vattnet. 
Om detta är kvicksilverförorenade massor ökar risken för metylering när dessa sedan 
sedimenterar på platser med mer gynnsamma förhållanden för metylering än när massorna låg 
på land. 

 
Faktorer som pekar på att kvicksilvermetylering skulle kunna minska vid översvämningar:  

 
• Ökad sedimentation 

Vid översvämningar ökar erosionen och mer material som kan sedimentera dras med ut till 
sedimentationsbottnarna. Om förorenade sediment begravs under renare sediment kan de 
förorenade massorna hamna för djupt ned i den anaerobazonen där det ej är gynnsamt att vara 
för de bakterier som utför kvicksilvermetylering. 

 
I en studie efter stormen Gudrun, vilken inträffade i januari 2005, har mätningar visat att även 
stormtillfällen kan leda till en ökad lakning av metylkvicksilver från skog till närliggande 
vattendrag. Det ökade läckaget antas framför allt bero på röjningsarbetet och 
röjningsmaskinerna som då används. Det ökade läckaget anses vara av samma 
storleksordning som observerats efter tillfällen med kalhuggning (Munthe et al., 2007). 
Kombination av ökade flöden och översvämningstillfällen samt ökad stormfrekvens till följd 
av förväntade klimatförändringar kommer med stor sannolikhet att leda till en ökad risk 
metylering av kvicksilver.  

Arsenik 
Arsenik är ett välkänt gift som kan ge allvarliga effekter vid både akut och kronisk 
exponering. Arsenik kan ge upphov till hudcancer och även lungcancer kan inträffa vid 
inandning av förorenat damm. Arsenik kan efter många års exponering ge tumörer även i 
urinblåsa och njure. Kronisk exponering för oorganisk arsenik kan även ge upphov till andra 
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hälsoeffekter som perifera kärlskador (framför allt i fötter och ben), leverskador och diabetes. 
De tidigaste symptomen på kronisk arsenikförgiftning är pigmenteringsförändringar i huden 
och hyperkeratos, d.v.s. förtjockning av hudens hornlager framför allt på handflator och 
fotsulor. Experimentella studier tyder på att barn kan vara känsligare än vuxna. Arsenik 
passerar moderkakan men de begränsade studier som hittills utförts tillåter ej säker 
bedömning av påverkan på graviditetsutfall. Arsenik utsöndras i liten utsträckning i 
bröstmjölk, varför amning skyddar det unga barnet mot arsenikexponering i områden med 
förhöjda halter i dricksvattnet. Eftersom dricksvatten kan vara en källa till arsenikexponering 
och barn dricker mer vatten per kg kroppsvikt än vuxna är det viktigt att skydda barn från 
sådan exponering. Det är stora skillnader i metabolism av arsenik mellan olika individer, men 
orsaken till detta samt betydelsen för uppkomsten av toxiska effekter är ej helt klarlagt. 
(Vahter, 2005). 
 
Vattenlösliga arsenikföreningar tas lätt upp av människor, djur och växter. För människor är 
dödlig dos för de giftigaste arsenikföroreningarna så låg som 1-2 mg/kg kroppsvikt. Arsenik 
bedöms ha mycket hög farlighet (t ex CCME, 2003, WHO, 2004). 

Bly 
Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad kognitiv utveckling 
och intellektuell prestationsförmåga, foster och små barn är speciellt känsliga. Andra effekter 
är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna.  
 
Halter av bly i skogsmark i södra Sverige är i nivå med eller högre än de nivåer där effekter 
kan befaras. Det finns därför välgrundade misstankar om att bly redan idag ger negativa 
effekter i stora delar av svensk skogsmark. Detta kan innebära effekter på markorganismerna 
som lever i det översta markskiktet. De förhöjda koncentrationerna innebär också risker för att 
metallen ska tas upp av däggdjur och fåglar som lever i skogslandskapet. Halterna är generellt 
högre i södra än i norra Sverige, vilket pekar på långväga transport. Luftdepositionen har dock 
minskat till följd av utfasningen av bly i bensin och minskade emissioner från industriella 
processer samt vid utvinningen av bly. Inom begränsade geografiska områden kan 
användning eller upplag av metalliskt bly ge förhöjda blyhalter i marken och vegetationen. 
 

Koppar 
Vid diskussioner kring hälsoeffekter av till exempel CCA-impregnerat virke utesluts ofta 
koppar till följd av dess minimala toxiska humaneffekter under normal naturlig exponering 
(t ex US EPA, 2001). Koppar anses endast ha negativa hälsoeffekter i samband med stora 
intag såsom när man dricker vatten med höga föroreningshalter (US EPA, 2001). Koppar har 
dock miljöeffekter genom att det finns indikationer på att koppar är toxiskt för vissa akvatiska 
organismer (US EPA, 2001). I vatten- och markmiljö uppvisar koppar tydliga toxiska 
effekter. Tillväxthämning, dålig utveckling av rotsystem och missfärgning av blad är 
störningar som kan uppstå på växter. Ryggradslösa djur som lever i områden kontaminerade 
av koppar visar förhöjda kroppskoncentrationer. Studier visar att flera arter av maskar 
ackumulerar koppar och de drabbas av försämrad tillväxt och nedsatt reproduktionsförmåga. 
Av våra husdjur är det framför allt får som drabbas av kopparförgiftning i samband med att de 
äter växter från kopparrika lokaler eller på annat sätt exponeras för förhöjda 
kopparkoncentrationer. Förgiftning resulterar i leverskador som kan leda till döden (SLV, 
2007). 
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Högt intag av koppar har en irriterande effekt på mag-tarmkanalen. Kopparsulfat i doser på 
60 och 100 mg har vid förgiftningar använts som kräkmedel till barn. Effekter av låga doser 
under lång tid är mycket lite studerat på människor. Det har länge misstänkts att förhöjda 
kopparhalter i dricksvatten ger upphov till illamående, diarré, magsmärtor och kräkningar.  
 
Foster ansamlar höga halter koppar i levern under den sista tiden före födelsen. Denna depå 
av koppar används under den tidiga nyföddhetsperioden, då intaget av koppar via bröstmjölk 
är lågt. Det misstänks att nyfödda är speciellt känsliga för högt kopparintag, då kroppens 
normala metabolism av koppar ännu inte utvecklats (SLV, 2007). 

Zink 
Zink är livsnödvändigt för människan. Människor exponeras för zink via livsmedel, 
dricksvatten och genom inandning (ATSDR, 2005). Zinkbrist kan uppträda vid för låga intag 
av zink. Mycket höga intag av zink kan också skada hälsan och framförallt har skador på 
inandningsorganen observerats i samband med inandning. 
 
Zink är livsnödvändigt även för andra djur. Zinkupptag hos växterna ökar med lågt pH och de 
flesta växter tål relativt höga halter varför metallen anrikas högre upp i näringskedjan 
(ATSDR, 2005). 

Dioxin 
Dioxin är samlingsnamnet på ca 200 klorerade dioxin- och furanföreningar av vilka 27 har 
visat sig vara giftiga (t ex TCDD, 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioxin). Dioxin är mycket 
svårlösligt men i åar, sjöar och bäckar kan dock vattnet vara en transportör av dioxin via 
partiklar. För människa kan dioxiner bland annat ge hudskador (klorakne) och exponering av 
TCDD kan ge upphov till cancer.  
 
Gränsvärdet för dioxin i fiskoljor är 2 pikogram dioxin-TEQ/gram fett. För dioxinlika PCB 
föreningar finns inget gränsvärde. 

Polyaromatiska kolväten, PAH 
Polyaromatiska kolväten, (poly aromatic hydrocarbons, PAH), består av kolväteföreningar 
med tre eller fler fusionerade bensenringar. Ofta inkluderas även den bicykliska föreningen 
naftalen i begreppet. PAH föreningar har varierenda egenskaper och kan vara akut toxiska 
(Wernerson, 2002), carcinogena eller misstänkt carcinogena (t ex Cavalieri and Rogan, 1998, 
IARC, 2004, KemI, 2004),  de är bioackumulerbara och har östrogena effekter (van 
Brummelen et al., 1998). 
 
Generellt gäller att PAH-föreningars vattenlöslighet minskar med antal ringar. Denna 
hydrofoba egenskap gör PAH föreningar fettlösliga och i akvatiska miljöer innebär det att ju 
tyngre PAH-förening desto större potential för adsorption på fast material och att de i ”löst” 
form transporteras på/med småpartiklar eller kolloida material. Eftersom PAH är fettlösliga 
biokoncentreras de hos evertebrater (ryggradslösa djur) speciellt i akvatisk miljö. Vertebrater 
(ryggradsdjur) metaboliserar emellertid PAH. Metaboliterna (nedbrytningsprodukterna) är 
reaktiva föreningar och några av dem är carcinogena. På senare tid har det framkommet mer 
och mer bevis på att det inte enbart är PAH-föreningarna i sig som är carcinogena utan även 
de nedbrytningsprodukter som genereras t ex av enzymsystem i människans lever eller i 
svampars nedbrytningssystem (Lundstedt, 2003).  
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Eftersom antalet olika PAH föreningar är mycket stor har man tagit fram riktvärden för ett 
urval PAH-föreningar. Dessa föreningar, samt riktvärdena för dessa, används som ett mått på 
den totala PAH-förekomsten och den totala toxiciteten. Oftast analyseras endast dessa utvalda 
PAH föreningar vid olika hälso- och miljöbedömningar. Det finns två grupper för vilka man 
tagit fram riktvärden. Den ena gruppen är summa carcinogena som utgörs av 
benso(a)antracen, chrysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
indeno(1,2,3-cd)pyren och dibenso(a,h)antracen och den andra gruppen är summa övriga 
PAH som utgörs av naftalen, acenaftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, 
pyren och benso(ghi)perylen. 
 
Enligt förslag på riktvärden för grundvatten är riktvärdet för dricksvatten 0,1 µg/l för summa 
carcinogena PAH och 4 µg/l för summa övriga PAH (Elert, 2006). För bevattning och 
miljörisker för våtmarker är riktvärdet som föreslås 10 µg/l för summa carcinogena PAH och 
för summa övriga PAH 70 µg/l vid bevattning och 100 µg/l för våtmark. Riktvärde för 
ytvatten är 5 µg/l för summa carcinogena PAH och 100 µg/l för summa övriga PAH (Elert, 
2006). 
 

Generella riktvärden för beaktade föroreningar 
För att bedöma hälso- och miljörisker av olika ämnen som sprids i miljön är framtagna 
riktvärden lämpligt verktyg. De riktvärden som finns tillgängliga är baserade på en 
uppskattning av föroreningsexponering samt toxikologisk eller ekotoxikologisk bedömning av 
denna exponering under olika förhållande. Vid kända förhållanden kan man göra en 
platsspecifik bedömning i vilken olika exponeringsvägar som påverkar människors hälsa, 
såsom inandning, intag av grödor, intag av jord, och intag av dricksvatten m fl, beaktas 
liksom ekotoxikologiska effekter och inverkan på närliggande skyddsområden osv.  
 
När alla platsspecifika detaljer inte är kända kan man istället göra en första bedömning 
baserad på generella riktvärden. För markföroreningar finns det generella riktvärden som 
Naturvårdsverket har tagit fram för bedömning av förorenad mark. Det finns också riktvärden 
framtagna för dricksvatten (hälsa), förorenat grundvatten vid bensinstationer och 
ekotoxikologiska effekter i vattenmiljö. 
 
De generella riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för att användas vid bedömning av 
förorenad mark är utarbetade med hänsyn tagen till ett antal grundläggande principer och 
avgränsningar (NV, 4638): 
 

• De gäller före hela landet och är satta med avsikt att skydda både människor och miljö 
mot oönskade effekter. Människor skyddas på individnivå. Miljön skyddas genom att 
säkerställa de markfunktioner som krävs för den tänkta markanvändningen. 

• De markerar en nivå som bör underskridas för att undvika risk för oönskade effekter. 
Detta behöver dock inte innebära att en halt över riktvärdet medför dessa oönskade 
effekter. 

• De är inte en nivå upp till vilken det är acceptabelt att förorena. 
• De beräknas för att kunna gälla för ett stort antal objekt i landet. 
• De är att betrakta som rekommendationer och är inte juridiskt bindande. 
• De gäller för halter i mark på lokalt begränsade områden t ex en industrifastighet som 

har belastats med föroreningar från en punktkälla. De är inte avsedda som 
miljökvalitetsmål för storskalig påverkan och inte heller för påverkan av luftburna 
diffusa föroreningar. 
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• De är inte synonyma med de acceptabla resthalter som skall anges i åtgärdskraven 
eftersom de inte är utarbetade med hänsyn tagen till teknik och ekonomi. 

• De sätts så att eventuell spridning av föroreningarna till grundvattnet inte medför 
hälsorisker om grundvattnet används till dricksvatten och så att eventuell spridning till 
ytvatten inte medför oönskade miljöeffekter. 

• De gäller för mineraljorden ovan grundvattenytan. 
• De gäller för jordprover som analyserats och i övrigt hanterats med metoder angivna 

för detta ändamål av Naturvårdsverket eller metoder med motsvarande kvalitet. 
• De beräknas med ett antagande om att all analyserbar förorening är tillgänglig för 

spridning och upptag. 
• De tar ej hänsyn till samverkanseffekter mellan föroreningar. 

 
De generella riktvärdena för bedömning av förorenad mark har utarbetats för tre olika typer 
av markanvändning där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för 
miljön varierar (NV, 4638):  
 
• Känslig markanvändning (KM) – markkvaliteten begränsar inte va av markanvändning 

och grundvattnet skyddas. Marken kan exempelvis utnyttjas för bostäder, daghem, odling 
och grundvattenuttag. Oftast är barns exponering gränssättande. De flesta  typer av 
markekosystem skyddas och ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 

 
• Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd (MKM GV) - markkvalitén 

begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan exempelvis 
användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattenuttag kan ske vid ett visst avstånd 
från föroreningen. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 

 
• Mindre känslig markanvändning (MKM) - som ovan men inget grundvattenuttag sker. 
 
Användning av ytvatten för dricksvatten har inte specifikt beaktats men de generella 
riktvärdena för alla tre markanvädningstypena ger dock även ett skydd för ytvattentäkter (NV, 
4638). 
 
De humantoxikologiskt baserade risknivåerna baseras på att exponeringen för ämnen från ett 
förorenat område skall för en enskild individ inte överskrida tolerabla intag angivna av WHO 
eller andra organisationer. Dessa anges oftast som tolerabelt dagligt intag (TDI). TDI anger en 
uppskattning av den mängd av ett ämne i mat eller dricksvatten som kan intas dagligen under 
en livstid utan påvisbara hälsoeffekter. Riktvärdesnivån, lågrisknivån, för genotoxiska 
cancerogena ämnen baseras på en lägsta nivå motsvarade maximalt ett extra cancerfall per 
100 000 exponerade under en livstid. Beräknade halter i grundvatten som tas till dricksvatten 
skall inte överskrida dricksvattennormer från Livsmedelsverket eller WHO. Skyddet av 
miljön inom området bygger på principen att markens funktioner skal upprätthållas. Det antas 
att markens funktion skyddas om de flesta arter av markflora och markfauna (inklusive 
mikroorganismer) skyddas. Skyddet av närbeläget ytvatten bygger på principen att skydda 
alla former av liv i sötvatten och alla delar av de akvatiska livscyklerna. (NV, 4638) 
 
I Tabell 1 nedan anges de värden på halter man bedömt gälla för humantoxicitet samt för 
ekotoxicitet för ett urval markföroreningar (mg/kg TS3). Dessa värden ligger till grund för 
generella riktvärden för förorenad mark. I vissa fall har värdena justerats. Justering av värden 
                                                           
3 TS (torr substans) 
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kan baseras på olika aspekter såsom till exempel bakgrundshalter, smak eller luktproblem 
som förekommer vid annan halt än den toxicitetsbaserade halt. Tabellen anger också de 
justerade värden som använts vid beräkning av generella riktvärden. I tabellen anges vidare 
den dominerande exponeringsväg som aktuellt riktvärde baseras på, samt motiv för justerat 
riktvärde. De brunmarkerade cellerna anger de värden som används som generellt riktvärde 
för förorenad mark (NV, 4638).  
 
Tabell 1.  Värden för humantoxicitet med dominerande exponeringsväg och värden för eko-toxicitet samt 

justerade värden som använts vid beräkning av generella riktvärden. Värdena är givna som mg/kg TS. 
(NV 4638). 

Ämne/Ämnesgrupp Humantoxikologiskt värde Ekotoxikologiskt  
 KM MKM 

GV 
MKM Just KM Just 

MKM 
GV 

Just 
MKM 

KM  MKM 
 

Metaller 
Arsenik, As 0,08 GV 0,18 GV 40 J 15 2) 15 2)  20 40 
Bly, Pb 80GV 290 GV 8000 J 80 3,4) 300 3,4) 5000 4) 150 300 
Kadmium, Cd 0,4 GV 0,9 GV 250 D 0,4 3,4) 1 3,4) 200 4) 6 12 
Koppar, Cu 5000 

GRÖ 
30000 
GV 

Ej begr 8000 3)   100 200 

Kvicksilver, Hg 2 GV 5 GV 25 Å 1 3,4) 5 3,4) 7  3,4) 5 10 
Zink, Zn 5000 

GRÖ 
42000 
GV 

Ej begr    350 700 

Organiska ämnen 
Dioxiner, furaner, 
plana PCB 

20 GRÖ 2500 H 2500 H 10  2,4) 250 4) 250 4) 25000 25000 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 
Summa 
kancerogena PAH4 

0,3 7 7    20 40 

Summa övriga 
PAH5 

25 250 3000    20 40 

De celler som är markerade med denna färg är det generellt fastställda riktvärdet för förorenad mark (mg/kg TS) 
KM= Känslig markanvändning 
MKM GV= mindre känslig markanvändning med grundvattenuttag  
MKM= mindre känslig markanvändning 

Å= inandning av ångor, GV= intag av grundvatten som dricksvatten, GRÖ= intag av egenodlade grönsaker 

1) lukt, smak eller tekniska värden i dricksvatten 

2) bakgrundshalter i naturliga miljöer 
3) dricksvattennormen motsvara 10-50 % av TDI 
4) bakgrundsintaget av ämnet via t ex föda är stort 
5) mycket toxiskt ämne 
 
 
 

                                                           
4 Summa kancerogena PAH avser referensgruppen PAH av kancerogena PAH föreningar enligt US EPA och 
Svenska Naturvårdsverket: 
5 Summa övriga PAH avser referensgruppen PAH som är klassad som icke kancerogena enligt US EPA och 
Svenska Naturvårdsverket. Summa kancerogena och summa övriga utgör tillsammans en referensgrupp av totalt 
16 PAH. 
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Tabell 2.    Riktvärden för vattenkvalitet. Samtliga halter anges i mg/l (www.naturvardsverket.se). 
 
Ämne Förorenat 

grundvatten vid 
bensinstationer 
(Elert, 2006)  

Svenska 
hälsogränsvärden för 
dricksvatten  

Nivå som innebär 
ökad risk för 
biologiska effekter  

Kanadensiskt 
vattenkriterium 

Arsenik, As  0,05 0,015 0,05 
Bly, Pb 0,01 0,01 0,003 0,001 
Kadmium, Cd  0,005 0,0003 0,00001 
Koppar, Cu  2 0,009 0,004 
Kvicksilver, Hg  0,001  0,0001 
Zink, Zn   0,06 0,03 
Summa cancerogena 
PAH 

0,0001 0,0001   

Summa övriga PAH 0,004 0,004   
 
 

I tabell 2 anges riktvärden för vattenkvalitet för ett urval ämnen. Riktvärden för vattenkvalitet 
anges för förorenat grundvatten vid bensinstation (Elert, 2006), Svenska hälsoriktvärden för 
dricksvatten samt svenskt riktvärde för nivå som innebär ökad risk för biologiska effekter och 
som Kanadensiskt vattenkriterium (www.naturvårdsverket.se).  
 
Ju mer en uppmätt halt överstiger riktvärdet, desto allvarligare bedöms tillståndet vara. I brist 
på egentliga riktvärden kan motsvarande haltgränser av andra slag utnyttjas. Naturvårdsverket 
(www.naturvardsverket.se) ger följande principer för bedömning av tillstånd: 
 
• Mindre allvarligt     < riktvärdet 
• Måttligt allvarligt    1 – 3 ggr riktvärdet 
• Allvarligt                 3 – 10 ggr riktvärdet 
• Mycket allvarligt     > 10 ggr riktvärdet 
 
 
Vid bedömning av förorenad mark bör i första hand svenska, och i andra hand utländska, 
riktvärden för förorenad mark ligga till grund för bedömning. För grundvatten bör i första 
hand föreslagna svenska riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer, i anda hand 
Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvatten och i tredje hand motsvarande utländska 
hälsogränsvärden användas. För ytvatten bör Kanadensiska vattenkvalitetskriterier eller 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (gräns mellan tillståndsklass 3 och 4) användas. 
 
För att bedöma hur föroreningsbelastningen kommer att förändras till följd av 
klimatförändringar i sediment finns inga riktvärden att jämföra mot. Istället kan ovan 
riktvärden användas och man kan även jämföra mot jämförvärden för halter i förorenade 
sediment vilka även redovisas för ett urval föroreningar i Tabell 3. Värden är givna som 
mg/kg TS (torrsubstans) och baseras på en klassning framtagen för bedömningsgrunder för 
sjöar och vattendrag som i sin tur bygger på framtagna avvikelseklasser. Avvikelseklasserna 
är i förhållande till referensvärden vilka approximerats för att försöka beskriva ett naturligt 
tillstånd, d v s ett tillstånd som inte påverkats nämnvärt av mänsklig aktivitet. Det finns fem 
avvikelseklasser. Klass 1 avser ingen eller mindre avvikelse och klass fem indikerar stora 
avvikelser eller signifikanta effekter (NV, 5050). De i Tabell 3 angivna jämförvärdena utgör 
gränsen mellan avvikelseklasserna 4 och 5 (NV, 5050). 
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Samtliga de riktvärden som anges i detta avsnitt är generella. Inverkan av enskilda 
föroreningar på hälsa- och miljö beror på var och i vilken form föroreningen förekommer. De 
geologiska, hydrologiska, biologiska och kemiska förutsättningarna har betydelse för hur ett 
ämne kan spridas, hur biologiskt tillgängligt det är samt i vilken kemisk form det 
förekommer. Vidare spelar exponeringsvägar till olika recipienter en stor roll för vilka 
konsekvenser en förorening har på hälsa- samt miljö. Vid bedömning av föroreningsnivå 
kräver en tillförlitlig riskbedömning av ett förenat område också en uppfattning om den totala 
föroreningsmängden samt de förorenade massornas volym.  
 
 
Tabell 3.  Jämförvärden för halter i förorenade sediment.  

Värden är givna som mg/kg TS. Angivna  
jämförvärden bygger på bedömningsgrunder för  
sjöar och vattendrag samt kust och hav (NV, 5050). 

 
Sediment Insjösediment Havssediment 
Ämne N Sverige S Sverige  
Arsenik, As 40 40 45 

Bly, Pb 4000 6400 110 
Kadmium, Cd 18 32 3 
Koppar, Cu 100 140 80 
Kvicksilver, Hg 1,7 2 1 
Zink, Zn 1500 2400 360 
PAH screening  25 250 10 
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