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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. Risken1 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 mm. Statens geotekniska institut (SGI) har på 
uppdrag av klimat- och sårbarhetsutredningen utfört föreliggande studie vars syfte har varit att 
kartlägga riskerna för spridning av föroreningar vid översvämningar, identifiera de viktigaste 
typerna av områden och verksamheter som kan bidra till spridningen och att identifiera de 
mest kritiska geografiska områdena i Sverige.  
 
Arbetet har genomförts av Yvonne Andersson-Sköld (projektledare och huvudförfattare), 
Henrik Nyberg och Gunnel Nilsson tillsammans med en referensgrupp bestående av personer 
från utredningens olika arbetsgrupper. Utöver författarna till rapporten har flera personer 
bidragit med underlagsmaterial och källmaterial. Speciellt har Bo Thunholm SGU, Mats 
Bergmark, MittSverige Vatten, Per Ericsson, Norrvatten, Eve-Lotte Sandin, Naturvårdsverket 
och Tom Hedlund, Regeringskansliet bidragit med källor och underlagsmaterial tillsammans 
med representanter från naturvårdsverket och länsstyrelserna för länen kring Ljungan och 
Dalälven samt Södermanland och Värmland. 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. 
 
 

                                                           
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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1 Uppdraget  
 
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 mm. 
 
De områden och verksamheter som kan bidra till en spridning av föroreningar vid en 
översvämning är bl.a. förorenad mark, deponier, industrier och industrimark, 
avloppsreningsverk, bensinstationer, upplag av miljöskadliga ämnen mm. Förorenad mark 
kan vara områden för soptippar, deponier, gruvavfall, gamla bensinstationer, 
impregneringsanläggningar, föroreningar avsatta i sediment i sjöar och vattendrag mm.  
 
Syftet med föreliggande projekt har varit att kartlägga riskerna för spridning av föroreningar 
vid översvämningar, identifiera de viktigaste typerna av områden och verksamheter som kan 
bidra till spridningen och att identifiera de mest kritiska geografiska områdena i Sverige. 
Projektet skall utföras i två steg varav del 1 redovisas i föreliggande rapport och innefattar 
följande tre kapitel: 
 

• Genomgång av föroreningsspridning vid översvämningar, höga och kraftiga flöden 
samt skyfall nationellt och relevanta fall internationellt.  

 
• Värdera känsligheten för översvämningar i olika verksamheter och välja ut särskilt 

prioriterade typer av verksamheter. bl.a. följande områden bör behandlas.  
 

o Förorenad mark 
o Deponier 
o Industrier och industrimark 
o Förorenade sediment i sjöar och vattendrag 
o Avloppsreningsverk 
o Bensinstationer 
o ev. ytterligare verksamheter 
 

• Identifiera verksamheter enligt de typer som identifierats i punkt 2 som ligger på mark 
som hotas av översvämningar för två utvalda områden. 
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2 Slutsatser 
 
Vid kraftiga regn och översvämningar sker i flera fall bräddning av avloppsvatten. En annan 
vanlig orsak till överbelastning i samband med skyfall och översvämningar är att 
översvämmade brunnar inte är täta till följd av förskjutna brunnsringar eller otäta lock som 
gör att stora mängder vatten kommer i avloppsledningarna. Detta innebär att orenat 
avloppsvatten rinner direkt ut till recipienten. Därtill kan bräddning uppstå genom att 
avloppsnät och reningsverk tillförs dagvatten och inläckande grundvatten från otäta ledningar. 
Vid bräddning och nödavledning släpps stora mängder syreförbrukande ämnen ut som 
negativt påverkar vattenlevande organismer och växter och utsläppen av näringsämnen ger 
upphov till övergödning. Utsläpp av orenat spillvatten innebär risk för att smittämnen når och 
påverkar människor via dricksvatten och/eller badvatten. Bräddning av avloppsvatten innebär 
inte bara negativa effekter på vattenmiljön utan också på landområden som drabbats av 
översvämning, t.ex. genom att avloppsvatten når åker- och betesmark. Bräddning av t ex 
industriavloppsledningar kan även innebära en ursköljning av upplagrade förorenade sediment 
i ledningssystemet samt en ökad spridning av föroreningar direkt eller indirekt via 
ledningssystemet. 
 
Höga flöden och översvämningar gör att humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet 
vilket ger en försämrad vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg. Den ökade 
humustransporten leder också till att föroreningar bundna till dessa dras med och på det sättet 
ytterligare kan påverka vattenkvalitén. 
 
I samband med höga flöden och översvämningar ökar också sedimenttransporten och 
erosionen vilket, utöver den ökade humustransporten i sig, innebär att riskerna för 
föroreningsspridning ökar. Detta innebär att föroreningen kan flyttas och spridas över stora 
områden. Föroreningshalterna i vattnet kan öka till följd av denna partikeltransport vilket 
påverkar vattenkvalitén liksom risken för biologiska störningar i ytvattendragen. Om 
mängden sediment och halten förorening däri är mycket stor kan det leda till halter som 
överskrider gällande riktvärden. Å andra sidan om vattenflödena är stora kan 
föroreningshalterna i vattnet och sedimentet också minska till följd av utspädning. Även lokalt 
kan man få en minskad föroreningshalt i sedimentet genom att de förorenade sedimenten 
flyttas.  
  
En av de faktorer som förväntas leda till ökad risk för föroreningsspridning är den ökade 
risken för skred och erosion. Ökad erosion kan förväntas dels till följd av ökade flöden och 
översvämning men också direkt av ett kraftigt regn. Framförallt kommer den att öka till följd 
av att det periodvis, främst på sommarhalvåret, kan förväntas bli varmare och torrare. En 
torrperiod följt av häftigt regn kan leda till erosion och vid översvämning ökar denna risk. Vid 
erosion kan förorenade markområden bli mer tillgängliga för föroreningsspridning och 
dessutom kan det ske en ökad transport av föroreningen genom den ökade partikelspridningen 
som erosionsprocessen i sig innebär. I Sverige förväntas erosionen öka till följd av förväntade 
klimatförändringar i flera av våra älvar vilket framgår resultatet av en studie som parallellt 
med detta uppdrag gjorts inom klimat- och sårbarhetsutredningen.  
 
Såväl ökade flöden som ökad erosion av åkermark kommer, givetvis, att även öka spridning 
och utläckage av näringsämnen. Även mängden salt som sprids på och från vägar kommer att 
förändras till följd av klimatförändringar. Dessa effekter beaktas inte specifikt i denna rapport. 
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Ökad erosion liksom de förändrade hydrologiska förhållanden som förväntas till följd av 
kommande klimatförändringar leder också till förändrade, ofta ökade, risker för skred och ras. 
Skred och ras i vattennära områden leder, liksom vid erosion, till en ökad transport av 
föroreningar om det sker i ett förorenat markområde. Det vill säga skredet kan leda till en 
ökad transport av förorenade markpartiklar och till att en förorening kan bli mer tillgänglig 
genom att skyddande markskikt kan försvinna.  
 
Erosionen, sättningar, ras och skred kan bidra till olyckor på anläggningar och i infrastruktur 
som kan leda till utsläpp av föroreningar som inte redan föreligger i mark eller sediment.  
Framförallt är depåer och tankar av kemikalier, bensin och oljedepåer intressanta vid sådana 
händelser liksom transporter av giftiga eller miljöfarliga ämnen som kan frigöras vid olycka 
till följd av händelser som påverkar transporter med järnväg och väg. Av resultaten från 
studier som utförts parallellt med detta uppdrag framgår att i stora delar av Sverige kommer 
sannolikheten för skred och ras att öka och även benägenheten för moränskred och 
slamströmmar kommer att öka på vissa ställen i norra Sverige.  
 
Risken för föroreningsspridning ökar framförallt på de ställen där risken för erosion, skred 
och ras samt andra naturolyckor såsom slamströmmar mm ökar. Den exakta inverkan av 
översvämning på föroreningsspridningen beror dock helt av de lokala förhållandena 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. En ökad 
föroreningsspridning är framförallt att förvänta till följd av förändrad sedimenttransport, ökad 
erosion och den ökade transport av förorenade partiklar som detta innebär samt till följd av 
olyckor. Samtliga dessa händelser kan bero på kraftigt regn, höga flöden och ökad vattennivå 
och risken ökar efter perioder med torka. Känsliga verksamheter är redan förorenad mark 
samt pågående verksamheter där olyckor kan inträffa. 
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3 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. 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. 
 
Syftet med föreliggande projekt har varit att kartlägga riskerna för spridning av föroreningar 
vid översvämningar, identifiera de viktigaste typerna av områden och verksamheter som kan 
bidra till spridningen och att identifiera de mest kritiska geografiska områdena i Sverige. 
Projektet skall utföras i två steg varav del 1 redovisas i föreliggande rapport. 
 
Översvämningsrisk 
Jordens medeltemperatur har stigit under 1900-talet och denna ökning kommer enligt de 
klimatscenarier som utarbetats att fortsätta öka. Den globala temperaturökningen kommer 
bland annat att leda till att havsnivån ökar och att snösäsongen blir kortare och snötäcket drar 
sig norrut. Med undantag av de sydöstra delarna av Sverige pekar de regionala beräkningar 
som gjorts av Rossby center, SMHI, mot att det kommer att bli fler nederbördsdagar och 
häftigare regn. Under hösten, vintern och våren kommer skyfallen att bli kraftigare och totala 
nederbördsmängden kommer att öka. På sommaren däremot beräknas nederbörden bli 
intensivare i Sverige trots att nederbörden i medeltal minskar något. Beräkningar för att 
bedöma framtida översvämningsrisker i Sverige har utförts av SMHI (Carlson et al., 2006).  
Enligt dessa beräkningar finns en tendens till ökade skyfall vilket påverkar framförallt 
riskerna för källöversvämningar och andra system som är kopplade till dagvattenhantering 
och avledning av regnvatten. För sjöar och flöden i vattendrag så ökar riskerna för 
översvämning främst i de västra fjälltrakterna och i Västra Götaland och Västra Svealand 
emedan det sammantaget för Sverige förväntas en riskminskning i de delar av landet där 
snösmältning dominerar vid översvämningar. Beräkningarna visar att för Vänern och Göta älv 
kommer problemen med översvämningar att förvärras jämfört med dagens klimat. För 
Mälaren och Hjälmaren visar beräkningarna att problembilden inte ändras jämfört med idag 
avseende de mest extrema nivåerna, men mer måttliga översvämningar med kortare 
återkomsttider kommer att bli betydligt vanligare. Man påpekar också att det redan under 
dagens klimatförhållanden finns ganskar stora problem med säkerheten mot översvämningar i 
Dalälven, Mälardalen, längs Göta älv och runt Vänern. 
 
De områden och verksamheter som kan bidra till en spridning av föroreningar vid en 
översvämning är bl.a. förorenad mark, deponier, industrier och industrimark, avloppsrening, 
bensinstationer, upplag av miljöskadliga ämnen mm. Förorenad mark kan vara områden för 
deponier, gruvavfall, gamla bensinstationer, impregneringsanläggningar, föroreningar avsatta 
i sediment i sjöar och vattendrag mm.  
 
Risker för föroreningsspridning vid översvämningar 
Den exakta inverkan av översvämning beror dock helt av de lokala förhållandena 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. En ökad förorenings-
spridning är framförallt att förvänta till följd av förändrad sedimenttransport, ökad erosion och 
den ökade transport av förorenade partiklar som detta innebär samt till följd av olyckor. 
Samtliga dessa händelser kan bero på kraftigt regn i sig och höga flöden samt ökad vattennivå 
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och risken ökar efter perioder med torka. Känsliga verksamheter är redan förorenad mark 
samt pågående verksamheter där olyckor kan inträffa.  
 
För metallindustri, skrotupplag, verkstad och ytbehandling är en ökad risk för 
föroreningsspridning framförallt möjlig till följd av en olycka eller på grund av ökat utläckage 
av föroreningar i marken från tidigare utsläpp, från tippar och slam. Vilken typ av förorening 
beror på typ av verksamhet. Av speciellt intresse är de ämnen som idag finns kvar i 
sedimenten samt det kvarvarande avfallet vid olika tippar och på industritomter. De flesta 
typer av föroreningar kan finnas i marken såsom olja, diesel, bensin, metaller framför allt bly, 
kvicksilver, koppar, aluminium, zink, nickel, kadmium och krom. Många av dessa 
föroreningar sprids lätt vidare med vatten och därmed leder ett förhöjt vattenflöde, ökad 
grundvattennivå liksom en översvämning till att spridningen ökar. Vid höga flöden samt vid 
översvämning som även leder till erosion kommer riskerna för föroreningsspridning att öka.   
 
Vid gamla gasverk är föroreningar och avfall som använts för utfyllnad i sjöar och andra 
vattendrag av intresse eftersom dessa kan komma i omlopp i samband med översvämning. I 
marken vid gasverket är det framförallt PAH och cyanider men även enkla aromatiska 
kolväten och metaller som t.ex. bly, kvicksilver, kadmium, ammoniak och ammoniaksalter, 
svavelföreningar, syror och baser samt oljerester som kan komma i omlopp till följd av 
översvämning och förhöjda flöden. 
 
För metaller och kreosot som finns i mark vid gamla anläggningar för impregnering, och även 
från sågverk med doppningsverksamhet samt kolning, är risken för ökad spridning av 
föroreningar framförallt genom partikelspridning, d.v.s. markpartikeltransport till följd av 
mekanisk inverkan på marken till följd av själva översvämningen och de höga flödena och 
ännu mer vid erosion.  
 
Inverkan av förhöjd grundvattennivå leder sannolikt inte till en ökad risk för 
föroreningsspridning från gruvavfall. En ökad fluktuation av grundvattennivån kan dock leda 
till en ökad föroreningsspridning eftersom de kemiska förutsättningarna då förändras och 
metallerna kan bli mer vittringsbenägna och lösliga. Risken för detta kan motverkas genom 
reglering av vattendragen.  Även nya stenfyllningar kan leda till akut metalläckage till följd av 
de kemiska oxidationsprocesser som sker vid föregående torka som sedan följs av kraftigt 
regn eller förhöjd vatten nivå.  
 
Den största risken för äldre samt pågående gruvverksamhet förväntas i samband med olycka 
såsom dammbrott av sandmagasin eller annan relativt stor olycka som sker i magasin eller 
mark som är förorenad med gruvavfall. Föroreningar som redan finns i sedimenten kan 
komma i omlopp på samma sätt som övriga sedimenttransporterade föroreningar från andra 
anläggningar. 
 
Vid identifiering av verksamheter som ligger inom det dimensionerande översvämnings-
området längs Dalälven och Ljungan finns totalt ca 200 pågående verksamheter och 
potentiellt förorenade områden längs Dalälven och drygt 40 längs Ljungan. Dessa 
verksamheter och potentiellt förorenade områden kan tillsammans med redan förorenat 
sediment bidra till föroreningsspridning vid översvämning.  
 
Spridning av föroreningar till följd av sedimenttransport i Ljungan anses utifrån dagens 
kunskap försumbar medan det för Dalälven finns större risk för denna transport till följd av 
stora mängder föroreningar. Oavsett om källan är sedimenten, pågående verksamhet eller 
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förorenad mark är ekosystemen i älvarna i sig samt Östersjön stora recipienter. Inverkan 
lokalt kan bli mycket stor till följd av den föroreningsspridning som kan ske till följd av en 
olycka i samband med översvämning, men det finns inga kvantitativa korrelationer mellan 
föroreningstransport vid översvämningar och inverkan på ekosystemen i större vattendrag och 
sjöar. Transport och resuspension av sediment, eller annat markmaterial, påverkar i sig 
förhållandena för fauna och flora. 
 
Brunnar och vattentäkter är utsatta för ökad risk i samband med föroreningstransport med 
vatten vid förhöjda flöden. Bräddning av avlopp samt förorenat dagvatten kan framför allt 
leda till förhöjda mikrobiella hälsorisker. Bräddning av industriavloppsledningar eller 
dagvattenledningar kan även innebära en ökad risk för ursköljning av upplagrade förorenade 
sediment i ledningstrummor samt en ökad risk för spridning av föroreningar direkt eller 
indirekt via ledningssystemen. Stora olyckor, såsom dammbrott eller att stora mängder 
förorenade massor följer med vattnet vid översvämning kan påverka vattenkvalitén i brunnar 
och vattentäkter i stora delar längs vattendragen. Även jordbruks- och betesmark kan påverkas 
av såväl mikrober som kraftig föroreningsspridning. Även mindre händelser, t.ex. läckage av 
olje- eller bensintank eller spridning av olja eller bensin från förorenat område som blir 
möjligt till följd av erosion, ras eller skred, kan leda till en kraftigt försämrad vattenkvalitet 
och förutsättningarna för odlings- och betesmark. Omfattning beror på föroreningen i sig, 
mängden förorening samt avstånd till recipienter o.s.v. Inverkan på vattenkvalitén kan vara 
försämrad lukt och smak, men det kan även vara toxiskt (eller carcinogent) beroende på 
förorening samt vilken halt av denna som fås i vattnet eller marken. För de kommunala 
vattentäkterna är det speciellt svårt att hantera ämnen som följer med vattnet men inte går att 
fälla ut eller enkelt separera såsom bensin och diesel. Längs Dalälven finns enligt SGU:s 
brunnsarkiv 488 brunnar. Det finns enligt jordbruksverket knappt 11000 hektar jordbruksmark 
varav drygt 1500 hektar är betesmark. Dessa områden är också en källa för tillförsel av 
näringsämnen till vattendragen. För Ljungan är antalet recipienter, liksom antalet potentiella 
källor, betydligt lägre. Totalt inom båda områdena finns ca 30 vattenskyddsområden och 
vattentäkter. Kvantitativa bedömningar kräver fördjupade studier av enskilda potentiella 
källor under olika förhållanden såsom en möjlig olycka eller enbart ökat läckage till följd av 
förhöjd grundvattennivå eller ökade flöden. 
 
  
 
 



SGI 2007-06-11 Dnr 1-0606-0390 

 13

4 Bakgrund 
 
Jordens medeltemperatur har stigit under 1900-talet och denna ökning kommer enligt de 
klimatscenarier som utarbetats att fortsätta öka. Den globala temperaturökningen kommer 
bland annat att leda till att havsnivån ökar. Temperaturökningens storlek varierar såväl 
geografiskt som med årstiden och detta gäller även inom Sverige (t.ex. Rossby Centre, SMHI, 
2005). I Sverige kommer medeltemperaturen att ökar mer på vintern än på sommaren och 
temperaturens mellanårsvariabilitet minskar på vintern men ökar något på sommaren. 
Dessutom beräknas en kraftigare höjning av de lägsta vintertemperaturerna än de högsta. Den 
förhöjda temperaturen innebär att snösäsongen blir kortare och snötäcket drar sig norrut. Även 
nederbördsmängderna kommer att påverkas. Med undantag av de sydöstra delarna av Sverige 
pekar de regionala beräkningar som gjorts mot mera nederbörd i Sverige. Det kommer att bli 
fler nederbördsdagar och häftigare regn. Nederbörden ökar relativt jämnt på hösten, vintern 
och våren. Under dessa årstider kommer skyfallen att bli kraftigare, men inte mer än som kan 
förväntas på grund av medelförändringen i nederbörden. På sommaren däremot beräknas 
nederbörden bli intensivare i Sverige trots att nederbörden i medeltal minskar något. Den 
förhöjda havsnivån samt förändringarna i nederbörd och snösmältning kommer att påverka 
vattenflöden och grundvattennivåer (t.ex. Rossby Centre, SMHI, 2005, Carlson et al., 2006). 
 

4.1 Översvämningstillfällen  
Under de senaste åren har det förekommit ett stort antal uppmärksammade översvämningar, 
t.ex. Donau 2006, samt i Tyskland och Tjeckien 2002, med stora konsekvenser för samhället 
och dess infrastruktur. Även i Sverige har det förekommet stora översvämningar med stora 
konsekvenser för samhället år 2000 (södra Norrland, Arvika och runt Vänern) och framåt, 
(t.ex. Orust och Kristianstad 2002, och ett flertal även under 2004).  
 
Enligt en rapport från svenska kraftnät (2001) är översvämningarna i Sverige under hösten 
2000 och vintern 2001 kopplade till den rikliga nederbörden under året. I den rapporten 
(2001) framgår att Sverige är inne i en mycket mild och blöt period. År 2000 var det hittills 
varmaste året på 100 år och troligen det nederbördsrikaste på 140 år, år 1998 var det näst 
nederbördsrikaste. På 1930-talet var det en ungefär lika mild period, men det var då något 
torrare. Denna, i varje fall till synes, ökning de senaste åren i översvämningar i Sverige har 
väckt frågor som om de kan relateras till den globala uppvärmningen liksom vad som händer i 
framtiden (t.ex. Svenska kraftnät, 2001). SMHI har därför gjort beräkningar baserade på 
klimatscenarier som tagits fram av Rossby center för att bedöma framtida 
översvämningsrisker i Sverige (Carlson et al., 2006).  
 
Enligt dessa beräkningar så ger olika scenarier ganska skilda resultat men det finns dock 
tydliga drag som är gemensamma. Det finns en tendens till ökade skyfall vilket stämmer 
överens med erfarenheter av att intensiva regn ofta är kopplade till mycket varm och fuktig 
luft och tidigare bedömningar av SMHI. Ökningen av risken för skyfall påverkar framförallt 
riskerna för källöversvämningar och andra system som är kopplade till dagvattenhantering 
och avledning av regnvatten. För sjöar och flöden i vattendrag så ökar riskerna främst i de 
västra fjälltrakterna och i Västra Götaland och Västra Svealand. Det kommer att bli en 
förskjutning av vårfloden så att den kommer tidigare och blir mindre intensiv medan ett större 
flöde, och därmed även risken för översvämningar, kommer att bli vanligare andra delar av 
året. Sammantaget för Sverige innebär den studerade förändringen en riskminskning i de delar 
av landet där snösmältning dominerar vid översvämningar. Det finns inte heller något som 
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enligt beräkningarna tyder på att de geografiska områden som drabbas kommer att bli större i 
framtiden. Däremot kan ändå riskexponeringen ändå öka genom att tättbefolkade områden 
drabbas av mer intensiva regn (Carlson et al., 2006).  
 
Det kommer även för översvämningsriskerna att vara variationer över landet. Beräkningarna 
av SMHI (Carlson et al., 2006) visar att för Vänern och Göta älv kommer problemen med 
översvämningar att förvärras jämfört med dagens klimat. För Mälaren och Hjälmaren visar 
beräkningarna att problembilden inte ändras jämfört med idag avseende de mest extrema 
nivåerna, men mer måttliga översvämningar med kortare återkomsttider kommer att bli 
betydligt vanligare. Man påpekar dock att det är viktigt att betona att det redan under dagens 
klimatförhållanden finns ganskar stora problem med säkerheten mot översvämningar i 
Mälardalen, längs Göta älv och runt Vänern. (Carlson et al., 2006) 
 
Även för Dalälven råder redan idag problem med översvämningar och älven är idag ett av de 
vattendrag i Sverige som är mest utsatt för översvämningsrisker (t.ex. översiktlig 
översvämningskartering www.srv.se, kontaktperson Näslund-Landemark, 2006). Speciellt 
intressanta är Vansbro och Falun, och hela sjön Runn. Runns vattenstånd styrs dessutom helt 
av vattennivån i Dalälven under höga flöden i älven vilket innebär att riskerna i Falun helt 
styrs av förhållandena i hela Dalälven (Carlson et al., 2006). Beräkningarna visar en viss 
minskning av de framtida översvämningsrisker som orsakas av höga vattenstånd i Dalälven, 
Falun och stränderna runt Runn. Resultaten är dock inte helt entydiga då ett av de fyra 
scenarier som beaktas ger viss antydan till en ökad risk. (De scenarier som beaktas är RCAO-
H, RCAO-E med A2 och B2. För information om dessa scenarier se Carlson et al, 2006 samt 
Rossby center, SMHI, www.smhi.se ) . Den huvudsakliga orsaken till den minskade risken är 
minskad beräknad vårflod i hela Dalälven. Beräkningarna gav en ökad ökning av risken under 
hösten, men det är fortfarande våren som ger den värsta situationen även under de 
klimatförhållanden som kan förväntas (Carlson et al, 2006). 
 
Enligt de översiktliga beskrivningar som gjorts av Carlson et al (2006) kommer 
översvämningsrisken inte heller att bli större norr om Dalälven. Vid översvämningarna 2000 
drabbades dock flera av dessa områden och incidenter rapporterades. Till exempel längs 
Ljungan fanns flera mikrobiologiskt påverkade vattentäkter vid detta översvämningstillfälle 
(Bergmark, 2006). Enligt en sammanställande rapport av SMHI av höga flöden i juli 2000 
(2001) orsakade de stora regnmängderna höga flöden som ledde till dokumenterade skador i 
flera områden t.ex. i Indalsälvens, Ljungans, Ljusnans, Voxnans, Faluåns avrinningsområde 
rapporterades skadade vägsträckor, skadade brofästen samt andra skador vid järnvägar och 
skador på fastigheter liksom flera problem eller incidenter vid dammbyggnader. 
 
Även för centrala Europa har man studier av förändringar av översvämningsfrekvenser under 
olika tidsperioder. I en studie av Mudlesee et al. (2003) tittar på översvämningsfrekvensen i 
Elbe och övriga floder i centrala Europa fram till idag. Översvämningar i mellan Elbe (mellan 
Litomĕrice och Magdenburg) och mellan Oder (mellan Racibórz och Kostryn) orsakas under 
sommarhalvåret av häftiga regn och under vinterhalvåret även av snösmältning.  Det finns en 
tydlig säsongsvariation hos både floderna. Vinteröversvämningar förekommer under perioden 
februari- mars (Elbe, Oder) och sommaröversvämningar juni-juli (Elbe) eller augusti (Oder). 
Före 1850 var 91 av 103 dokumenterade vinteröversvämningar i Elbe relaterade till att floden 
var frusen. För Oder var det 28 av 34 tillfällen.  Under perioden 1930-1970 var endast 2 av 13 
vinteröversvämningarna influerade av frysning och för Oder var det 3 av 20 tillfällen som 
kunde relateras till att floden var frusen. För båda älvarna var den senaste isrelaterade 
översvämningen, 1947.  Trots att extrema översvämningstillfällen med återkomsttider på 100 
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år inträffade i centrala Europa kring år 2000, d.v.s.1997 (Oder) och 2002 (Elbe), så finns inga 
bevis som tyder på en ökad översvämningsfrekvens i centrala Europa de senaste åren utan 
under de senaste 80 – 150 åren så tyder observationer på en minskad frekvens av 
vinteröversvämningar och för sommar översvämningar finns ingen uppenbar trend. I en 
modellstudie av Christensen & Christensen (2003) pekar resultaten från denna klimatmodell 
på att sommaröversvämningar kan bli vanligare till följd av häftigare och intensivare regn. 
Det finns således inga säkra scenarier eller tendenser ännu och med rådande kunskap är det 
svårt avgöra vad som faktiskt kommer att hända även om tendensen är att 
vinteröversvämningstillfällena med sannolikhet kommer att bli färre det närmaste seklet och 
sommaröversvämningarna kan bli något mer frekventa. 
 

4.2 Förutsättningar för förändrad föroreningsspridning  
Under perioder med mycket nederbörd kommer såväl vattenflödena som grundvattennivån att 
öka och förändringar i grundvattennivåer kan komma att innebära signifikanta förändringar på 
spridningsmöjligheterna med ökad eller minskad kontakt grundvatten och förorenad jord eller 
avfall och därmed förändring i spridningspotentialen. Grundvattnet fluktuerar redan idag vid 
långvariga regn eller långvarig torka, men frekvensen av stigande och sjunkande 
grundvattennivåer kan dock komma att öka i och med att extremvädertillfällen förutspås öka. 
Stigande grundvattennivåer och ökade fluktuationer i grundvattennivåer kan komma att 
medföra att större delar av föroreningar och avfall (speciellt i gamla soptippsområden) kan 
hamna under grundvattennivån, med ökad urtvättning och spridning av föroreningar som 
följd. En ökad fluktuation i grundvattennivån innebär vidare att övriga markförutsättningar 
såsom syretillgång och biologisk aktivitet mm förändras vilket påverkar omvandlings- och 
nedbrytningsprocesser samt dess hastigheter och föroreningarnas fastläggningsegenskaper etc. 
Extremväder, som häftiga regn, kan ge snabba föroreningspulser till yt- och grundvatten inte 
minst genom ytavrinning.  
 
I samband med kraftiga flöden och översvämningar dras humus i vattendraget vilket leder till 
en ökad grumlighet och ökat färgtal. I flera sjöar och vattendrag (bl.a. Mälaren) har 
grumligheten och färgtalet ökat. T.ex. har nederbörden och framförallt vattenföringen, de 
drivande krafterna till färg, och CODMn-halt i sjön Mälaren ökat. Detaljstudier av åren 1945, 
1975 och 2001 visade att vattenföringen var kraftig under vintern året innan färgen nådde 
extrema värden. Kraftiga vinterflöden kan orsaka avrinning i de ytliga jordlagren, som gör att 
humusen följer ut i vattendragen. Den naturliga reningen i marken förloras. Mer och 
kraftigare regn, främst under höst och vinter, skulle rimligtvis leda till ett mer färgrikt vatten 
(Johansson 2003). Med humusämnen följer också andra föroreningar som är bundna till dessa 
material. 
 
Förändrad temperatur, förändrad hydrologiska förhållanden och förändrade säsongsvaria-
tioner kommer att påverka vegetationen. Även den mikrobiella sammansättningen samt 
aktiviteten kommer att påverkas. Detta leder till en förändrad nedbrytningshastighet av 
organiska föroreningar, men kan också påverka vittring och den kemiska balansen i jorden. 
Vegetationsförändringar påverkar även vattenbalansen i marken. 
 
Fall av sjukdomar som normalt inte förekommer i Europa börjar nu rapporteras som en effekt 
av klimatförändringarna i världen. Den brittiske forskaren Paul Hunter vid University of East 
Anglia varnar för att ostadigt väder som ger omväxlande torka och översvämningar också 
kommer att leda till att infektionssjukdomar sprider sig till nya områden. Det finns redan 
tydliga tecken på att infektionssjukdomarna ökar i Europa till följd av klimatförändringarna, 
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sade Hunter i ett uttalande inför en vetenskapskonferens i England. Ett exempel är den giftiga 
havsbakterien Vibrio vulnificus som framför allt förekommet i Mexikanska bukten vid USA:s 
sydkust. I sommar har bakterien hittats hos tre personer som badat i Östersjön och ett dödsfall 
har rapporterats i Danmark, enligt Hunter.  
 
Ökad fluktuation i grundvatten samt höga och kraftiga flöden bidrar till ökade risker för 
erosion, ras och skred. Erosion i ett förorenat område leder till att förorenade massor frigörs. 
De frigjorda massorna kan transporteras med vattenflödet och på det sättet kommer 
föroreningsspridningen att öka. Det innebär sannolikt också att eventuell kvarliggande 
föroreningen kan bli mer mobil eller att dess biologiska tillgänglighet även på annat sätt kan 
förändras genom de förändrade markförhållandena. Även ett skred påverkar på liknande sätt 
förutsättningarna för spridning och tillgänglighet. I samband med större ras eller skred kan 
även en olycka som påverkar infrastruktur, anläggningar och byggnader inträffa. En sådan 
olycka kan leda till utläckage från lagertankar, transporttankar och liknande som kan ge en 
oönskad föroreningssituation såväl på plats men även orsaka en ökad föroreningsspridning. 
 
En förändring i klimatet kan således komma att påverka förutsättningar för spridning, 
omvandling, nedbrytning av föroreningar såväl i ännu inte sanerade områden som i de 
områden som redan idag är åtgärdade på ett eller annat sätt, till exempel där förorenad jord 
deponerats, behandlats genom inneslutning, stabilisering/solidifiering eller olika typer av 
övertäckningsmetoder. En förhöjning av temperaturen innebär att förångning och 
mobilisering av vissa föroreningar kan komma att öka mer än vad som beräknats i dessa typer 
av åtgärdsmetoder. Därmed kan risken öka för exponering och spridning. På samma sätt kan 
exponering och spridning av ytligt liggande föroreningar som ännu inte åtgärdats påverkas. 
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5 Genomgång av erfarenheter av föroreningsspridning vid 
översvämningar, höga och kraftiga flöden samt skyfall 
nationellt och relevanta fall internationellt 

 
Denna genomgång är baserad på tillgänglig information som finns i rapporter eller artiklar i 
nationella och internationella tidskrifter samt som går att hitta på nätet och information som 
erhållits genom förfrågningar per telefon. Det man i allmänhet avser som risker med 
översvämningar, utöver den akuta risken i sig, är sjukdomsspridningen och att vattnet blir 
bräckt, d.v.s. de mest skadliga konsekvenserna (t.ex. Flooding & Communicable Diseased 
Fact Sheet Risk Assessment WHO hämtat ur Medical News Today, 21 november 2006). 
Framförallt i Asien och USA pratar man om hur man skall undvika sjukdomar till följd av 
bakterier och andra mikrober vars halter förhöjs i brunnar och andra vattentäkter i samband 
med översvämningar. Man pratar också om att det är svårt att få tag på rent icke-bräckt 
färskvatten i samband med översvämningar till följd av transportproblemen. Det finns också 
artiklar om extrema situationer såsom tsunamin december 2004. Få av dessa behandlar 
kemiska aspekter, men bl.a. en notis berättar om att tsunamin rörde upp toxiskt avfall på 
Somalias stränder. På Somalias stränder har avfall, såväl radioaktivt uranium som 
tungmetaller och annat industri- samt sjukvårdsavfall dumpats sedan 1980-talet. I samband 
med tsunamin kom detta i omlopp och förorenande grundvatten, mark, jordbruksmark. Man 
fann också ökade infektioner i andningsvägar, hudreaktioner, plötslig död och andra 
reaktioner hos befolkningen till följd av inandning eller att på annat sätt blivit utsatt för dessa 
giftiga kemikalier (källa United Nations Environment Programme).  
 
Spridning av föroreningar andra än bakterier och andra mikrober finns relativt lite att finna i 
den öppna litteraturen. Ökade flöden kan orsaka en ökad erosion som i sin tur kan bidra till ett 
ökat flöde av partiklar som innehåller, eller är bundet till, näringsämnen, fetter och oljor, 
metaller mm. Det finns få dokumenterade mätningar av denna typ av problem, trots att 
erosion, sedimentation och förändrad sedimenttyp tillsammans med förändrad växtlighet ofta 
observerats i samband med såväl höga flöden som översvämningar. I texten nedan ges en 
sammanställning av hittat och genomgånget material från olika länder.  
 

5.1 Kanada och USA 
I de områden i USA som drabbats av översvämningar under senare år, och eventuellt även 
andra områden, finns det lättillgängliga guider, såsom checklistor, för hur man skall agera om 
man själv eller bostaden drabbas av översvämningar. För att undvika sjukdomar som kan 
föras med de översvämmande vattenmassorna påpekar dessa att man skall koka dricks- och 
tvättvatten under minst en minut innan man använder det och man inte bör äta mat eller 
mediciner som varit i kontakt med det översvämmande vattnet, man bör undvika själv få 
kontakt med de översvämmande vattenmassorna utöver direkt akut skaderelaterade råd såsom 
att undvika bilkörning i översvämmade områden och inte köra bil alls i djupt vatten samt inte 
använda, eller komma i kontakt med, elektriska komponenter osv. Det finns t.ex. artiklar, och 
i rapporter kan också nämnas husdjurens potentiella inverkan på sjukdomsalstrande bakterier i 
samband med översvämningar. En annan artikel påpekar att våtmarker i sig kan leda till höga 
halter av bakterier. Dessa rapporter, artiklar och länkar ger inget bakgrundsmaterial eller 
hänvisningar till mätbaserat underlag.  
 
Under stormen Katrina innebar regnandet samt stormvågen att 80 % av staden 
översvämmades. Data efter översvämningstillfället visar på att vattnet var bräckt, väl buffrat 
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och innehöll låga halter flyktiga organiska föroreningar (VOC, volatile organic compounds) 
under några veckor efter stormtillfället. Mängden löst syre var lägre i ytvattnet än under 
normala förhållanden och det fanns inte något löst syre alls i de lägre flodmassorna i centrum 
av New Orelans de första 9 dagarna efter stormtillfället. Mängden E.coli bakterier var 
förhöjda i det ytliga flodvattnet och antog haltvärden typiska vid översvämningar i området. 
Halterna av bly, arsenik och i några fall även krom överskred med undantag för arsenik inte 
dricksvattenstandarder men var något förhöjda i jämförelse med normala förhållanden. 
(Pardue et al., 2005). 
 
1997 översvämmades the Red River och år 2000 skrevs en rapport, som gjorts på uppdrag av 
the Red River Basin Task Force, om inverkan på föroreningar i samband med 
översvämningen. Enligt denna så var den totala metallsediment koncentration inom 
säsongsvariationen utom för koppar, kvicksilver och kadmium. Suspenderad koppar, zink, 
kvicksilver och kadmium sediment var förhöjda på flera ställen jämfört med normalt, men de 
var också negativt korrelerat till totala mängden suspenderat material vilket man förklarar 
med att dessa metaller då var utspädda med stora mängder partiklar. Man hänvisar också till 
att det saknas mycket mätningar för att kunna dra mer djupgående slutsatser (Stewart et al., 
2000).  
 
Den stora branden nära Los Alamos i New Mexico, USA, föranledde en stor studie där 
mätningar av olika ämnen ingick inklusive inverkan på ytvattnet. Mätningarna pågick från 
juni 2000 till oktober 2001. Under denna period förekom även ett stort översvämningstillfälle, 
den 2 juli 2001, till följd av kraftigt regn. Man fann vid dessa mätningar högre halter av 
kemikalier och vissa radionuklider i O-filtrerat ytvatten till följd av en ökad sedimenttransport 
i samband med översvämningen. (IFRAT 2001). I en studie av de hydrogeologiska 
förutsättningar i Los Alamos som innefattar en platsspecifik beskrivning av området gör man 
inga kvantitativa bedömningar utan påpekar endast att avrinning och erosion kan innebära att 
markbundna föroreningar och avfall kan komma i omlopp liksom att regn är av betydelse för 
erosionen i området. (Newman & Robinson, 2005). 
 

5.2 Australien 
Nordliga floder i Australien är ganska trögflytande med väl utvecklade slättmarker med stora 
våtmarksområden och städer i de kustnära områdena. Kraftiga regn i dessa områden kan leda 
till såväl kraftiga flöden och ibland även översvämningar. Föroreningsproblem har tenderat att 
vara relaterade till sandtag, skogsbruk, jordbruk och jordbruksindustri, översvämningsanpass-
ningsåtgärder och vattenkraftsdammar samt urbaniseringen; dessa har lett till frågeställningar 
kring erosionsrisker och sedimentbelastning, pesticider och övergödning samt ändrade 
flödesbanor. Utveckling av dräneringskanaler har i vissa områden resulterat i syradränering 
vilket bl.a. lett till mycket stor fiskdöd. Syradränage är resultatet av syrabildning vid oxidation 
av sulfidmineraler under torrperioder och det påföljande utläckaget i samband med påföljande 
regn. Syran löser även ut aluminium, som är giftigt för akvatiska organismer. För de sydliga 
floderna i Australien så är vattenkvalitetsproblemen lokala och kopplade till 
övergödningsproblem och erosion samt sedimentation. (Australian Government, Nov. 2006). 
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5.3 Europa 

5.3.1 Floden Oder (Odra) 

Floden Oder (Odra) är den största av floderna som mynnar i Östersjön. Oder rinner genom tre 
länder (figur 5.1) och innehåller föroreningar från Polen, Tjeckien och Tyskland, bland annat 
kommunalt och industriellt avfall från 20 tyska samt polska städer. 1997 översvämmades 
stora dela av södra Polen. Såväl jordbruksmark som industriförorenad mark och kommunala 
avfallsanläggningar översvämmades och samtidigt spreds sediment till andra delar av floden. 

 
 
Figur 5.1. Floder i centrala Europa bl.a. floderna Elbe, Rhen och Oder. 
 (bild hämtad från http://www.oderrivercruises.com/map_of_oder.cfm) 

 

Sedimenten i de lägre delarna av Oder varierar från gyttja med högt organiskt innehåll (≥ 15-
20 % av det torra innehållet) till sandrika sediment där det organiska innehållet är lågt (≤ 5 %) 
(Recetox tocoen & associates, 2006). Från mätningar i sedimenten har man dragit slutsatsen 
att tungmetallföroreningarna i floden är antropogena (mänskligt utsläpp eller beroende på 
mänsklig aktivitet) och föroreningsgraden ökar med minskad ålder på sedimenten även om 
det för närvarande finns en minskning i vissa delar av Oder t.ex. sträckan Szczecin till 
Swinoujscie. Det finns inga motsvarande systematiska studier av organiska föroreningar 
såsom PAH (poly aromatiska kolväteföreningar), PCB (polyklorerade bifenyler) pesticider 
eller VOC (flyktiga organiska föreningar, volatile organic compounds). Det finns emellertid 
enskilda studier som gjorts även för dessa föroreningar. (Recetox tocoen & associates, 2006). 

En studie av PAH, dess fördelning samt tolkning av dess öde, utfördes i slutet av 1990-talet i 
den tyska delen av Oder. De högsta halterna PAH fanns i ytsedimenten i de inre 
kustområdena med högst halter i Oder lagunen vilket tyder på ett signifikant bidrag av PAH 
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via avrinning till flodvattnet. En säsongsvariation av PAH har påvisats i de luftiga övre 
sedimenten med en högsta koncentration på vintern. Vid översvämningstillfället 1997 fann 
man signifikant förhöjda halter av PAH i de mer luftiga sedimenten i flodmynningen. 
(Recetox tocoen & associates, 2006). Emedan man vid en annan studie fann en utspädning av 
PAH till följd av översvämningen (Müller et al., 2003). 

Vid en jämförelse med mätningar av PCB samt tungmetaller 1995 och efter 1997 visar på att 
koncentrationerna av krom, mangan och PCB ökade, emedan halten av bly minskade, till följd 
av översvämningen i båda flodådrorna av Oder. Koncentrationen av kvicksilver och koppar 
ökade i Västra Oder medan det minskade i Östra. (Recetox tocoen & associates, 2006). 

Slutsatserna man drar av de studier som gjorts av post-översvämnings sediment är att PCB 
och pesticider inte överskreds i några av provpunkterna. Man har hittat en liten ökning av 
klorerade pesticider i en region med mycket jordbruksverksamhet. PAH analyserna visar dock 
på höga halter, överskrider riktvärden, på flera ställen. Baserat på vilka platser man fann de 
förhöjda halterna kan de förhöjda halterna relateras till utsläpp från förbränningsanläggningar, 
såväl kommersiella som privata, och emissioner från intensiv trafik ibland dominerar den ena 
av dessa källor och ibland bidrar båda. Man fann även närvaro av toluen i några av post-
översvämningssedimenten vilket man, i varje fall delvis, anser kunna förklaras med biologisk 
(mikrobiell) aktivitet. (Recetox tocoen & associates, 2006). 
   

5.3.2 Floden Rhen 
I ett projekt där man gjort en inventering av föroreningssituationen i sedimenten i Rhen fann 
man att översvämningstillfällen leder till att föroreningar frigörs från bottensedimenten till 
ytvattnet genom resuspension av förorenat sediment (Heise & Förstner et al. 2004). 
Bedömningar av översvämningseffekter tyder på en ökad koncentration och en efterföljande 
minskning i samband med att vattnet drar sig tillbaka. Man pekar på att det inte är en statisk 
belastning och att extrema förhållanden kan förändra föroreningsbelastningen. Mer om de 
processer som sker vid sedimenttransport av föroreningar kommer i avsnitt 6.1 som specifikt 
hanterar detta problem.  
 

5.3.3 Floden Elbe 
Floden Elbe är belägen i centrala Europa och rinner genom Tjeckien samt Tyskland 
(figur 5.1).  
 
Data från Elbe tyder på att trots kraftiga förbättringsåtgärder så har sedimentsituationen under 
de senaste 15 åren inte förbättrats så pass mycket att en acceptabel haltnivå av många 
prioriterade föroreningar uppnåtts (Förstner, et al., 2004). En jämförelse av metallinnehållet i 
inbäddade och i icke inbäddade alluvial områden tyder på följande: Sena slättlandsområden 
med låga medelvattennivåer som visar en hög koncentration av organiskt kol representerar de 
mest förorenade områdena emedan områden som var inbäddade redan i förindustriell tid har 
år andra sidan mycket låga föroreningshalter. Vid översvämningstillfällen deponeras 
närningsämnes- och föroreningslika suspenderade partiklarna i de lägre fördjupningarna och 
därmed fås de högsta föroreningshalterna här.  Inom en typisk flodsektion med en längd av 1 
km i den lägre delen av mitt Elbe, dominerar ett område med hövder (vågbrytare), icke 
tidvattenflödes zoner, med vatten som enligt en bedömning innehåller följande näringsämnes 
och föroreningsbelastning (antropogena bidrag): 287 ton organiskt kol, 17,6 ton fosfor, 17,4 
ton kväve och 16,7 ton svavel, 8,6 ton zink, 1,1 ton koppar, 0,9 ton bly, 0.4 ton krom och 0,4 
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ton nickel. Denna föroreningsbelastning, deponerad på flodbottnar och längs kanterna, menar 
man demonstrerar en sänkfunktion på båda sidor samtidigt som resultaten tyder på att 
näringsämnen och föroreningar som deponerats på kanterna delvis kan återmobiliseras. 
(Förstner et al., 2004). 
 
Augusti sommaren 2002 översvämmades Elbe, och när översvämningsvattnet höll på att 
minska varnade Greenpeace för de risker som kunde förknippas med en stor potentiell 
föroreningskälla. Denna källa är Spolana i Neratovice i Tjeckien vars mark är kontaminerad 
med dioxiner och idag produceras klorbaserade produkter såsom polyvinylklorid och man 
lagrar också kvicksilver och som översvämmats i samband med översvämningen av Elbe. 
Observatörer från Greenpeace hade sett ett moln av klorin, de hade även sett rök samt en 
mindre explosion vid den aktuella fabriken till följd av översvämningen 
(www.edie.net/news/news/-story.asp?id=5844 ). Detta föranledde undersökningar som 
publiceras i Nature och som sammanfattas nedan. (Källa om inte annat anges i texten nedan är 
Nature, 2002). 
 
Kemiska analyser tydde på att vid Dresden, ca 120 km nedströms, hade föroreningarna spätts 
ut så mycket att inga ”inte acceptabla toxiska nivåer” förekom enligt Tjeckiska och Tyska 
myndigheter. Analyser 300 km nedströms vid Magdeburg håller på att analyseras men visar 
några tecken på dioxiner. Å andra sidan varnade personal för att föroreningarna kanske inte 
nått provpunkten när proven togs. Testerna visade dock på förhöjda halter av arsenik och bly 
sannolikt från slagghögar och avfallsanläggningar. Längs Elbe översvämmades också 
hundratals kloak- och avloppsanläggningar och många djurkadaver eller liknande nådde 
vattnet eller fångades upp av detta och man antog att bakterier mm transporterades med 
vattnet enligt rapporterande myndigheter. 
  
Vid en studie som publicerades senare av Oetken et al. (2004) visar en jämförelse av 
medelkoncentrationer av organotinföreningar (summa MBT, DBT, TBT och TeBT 
koncentrationer i sedimenten) tagna 2000 och 2002 inte på några skillnader mellan de två åren 
(Oetken et al, 2004). Däremot skilde variansen i total organotin-koncentration mellan de två 
åren signifikant. År 2002 var de mer homogent distribuerade mellan provtagningsplatserna än 
år 2000. Mängden TOC däremot ökade kraftigt i sedimentet efter översvämningstillfället år 
2002. Denna TOC ökning fann man också vid den stora översvämning i Odra (augusti 1997) 
då TOC halten fördubblades (Müller & Wessels, 1999).  En undersökning gjordes också 
avseende föroreningshalter och ekotoxikologiska effekter i sedimenten. Toxiciteten varierar 
mellan olika studier och har visat vara såväl högre som lägre efter översvämningstillfället 
(Oetken et al., 2004).  
 
Vid mätning av sediment i ett typiskt område med hövder (vågbrytare), i mellersta Elbe vid 
Hvelberg, på en yta av 4700 m2 gjordes mätningar i juli 2002 precis innan 
översvämningstillfället. Vid detta mättillfälle detekterades 340 m2 sediment över en yta av 
972 m2. Vid en mätning 9 månader efter översvämningstillfället hade såväl 
sedimentutbredningen som dess volym minskat kraftigt, 620 m2 respektive 130 m3. Detta 
innebär att 200 m3 närings- och föroreningslikt sediment, från suspenderat material, hade 
mobiliserats och antingen flyttats nedströms eller till närliggande områden (Oetken et al., 
2004). 
 
För såväl förorenat sediment som resuspensionsrisken är sedimenterosionsstabiliteten den 
avgörande faktorn som kontrollerar föroreningsflödet och därmed koncentration och 
exponeringsförhållanden liksom fortsatta kemiska och biologiska processer i vattnet. Trots 
flera forskningsaktiviteter på sedimentstabilitet finns det endast en begränsad förståelse av i 



SGI 2007-06-11 Dnr 1-0606-0390 

 22

vilken utsträckning fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar är av betydelse och i 
vilken omfattning de påverkar sedimentstabiliteten och det finns ingen enkel eller tydlig 
korrelation (hänvisar till Gerbersdorf et al., 2004, Haag & Westrich, 2001). Det är dock 
uppenbart att vid översvämningstillfället augusti 2002 i Elbe var påverkan så stark att det 
föranledde en stor sedimenttransport. Man anser att konsekvenserna var stora eftersom en 
signifikant del av sedimentet spreds på ett område av slättland som normalt används som 
betesmark.  
 
Man påpekar också att i de flesta fall har förorenat sediment mycket liten partikelstorlek och 
har kohesiva egenskaper och är därmed lättrörliga. De har vidare en hög sorptionskapacitet. 
Flera historiska sediment är högkontaminerade och bör betraktas som en latent möjligt 
högrisk för flodekosystem till följd av dess toxiska potential. 

5.4 Sverige 
 

5.4.1 Dalälven 
Sedan 1990 svarar Dalälvens Vattenbårdsförening för mätningar av vattnets kvalitet i 
Dalälven. På många platser i älven registreras vattenflödet dagligen. Den transporterade 
mängden av ett ämne beräknas därefter genom att multiplicera vattnets flöde med den 
uppmätta koncentrationen av ämnet. I rapporten Ämnestransporter i Dalälven 1990- 2003 
(Tröjbom & Lindeström, 2005) redogörs för vilka mängder av ämnen som transporteras med 
vattnet i skilda delar av älvens avrinningsområde. Med hjälp av en datamodell för vattendrag 
har en massbalansberäkning gjorts för merparten av de ämnen som mäts i föreningens regi. 
Enligt dessa beräkningar kommer det mesta av metallen krom från de naturliga markerna 
inom älvens avrinningsområde. För zink, molybden och kadmium tycks dock de stora 
källorna utgöras av punktkällor (ca 75 %) och för molybden och kadmium utgör de ca 50 %. 
För bly kan man endast koppla 5 % till kända punktkällor. För såväl bly (60 %), som för de 
flesta andra metaller kan man inte med bestämdhet bedöma från vilka källor tillförseln sker. 
 
Med en statistisk metod undersöktes om årstransporten uppvisade några signifikanta 
förändringar under perioden 1990-2003. Vid denna genomgång kan man i samtliga 
delområden se en minskande, eller tendens till minskande, trend för kalium och sulfat. De 
variationer som finns för dessa två ämnen tyder på att de är klimatbetingade och ju större 
flöde ju större transport. Zinktransporterna har minskat väsentligt under perioden 1990-2003. 
Reduktionen beror i huvudsak på den minskade metalltillförsel som skett från gruvavfallet i 
Falun till följd av åtgärder i området. Kadmium- och kopparhalterna har minskat i Faluån men 
inte tydligt i huvudfåran. Vilket kan tyda på att det kan ske en viss fastläggning i Runn innan 
huvudfåran nås.   
 
I en rapport av Dalälvens vattenvårdsförening har studerat vattenflödets betydelse för vattnets 
metallhalter (Dalälvens vattenvårdsförening, DVVF, 1999) . Man har då funnit att efter en 
längre torrperiod då grundvattnet sjunkit och markerna luftats, kommer regnvatten att fungera 
som transportmedel för de nedbrytningsprodukter, däribland metaller, som producerats genom 
oxidationsprocesser, Vattnet kommer initialt att berikas på metaller och det ökade regnandet 
och det ökade vattenflödet kommer att leda till ökade metallhalter. I takt med eventuellt 
fortsatt regnande kommer dock tillgången på nedbrytningsprodukter efter hand att minska i 
markerna vilket kan innebära att en ytterligare vattentillförsel istället leder till en utspädning 
av metallerna, d.v.s. metallhalterna sjunker i det mottagande vattendraget. (Dalälvens 
vattenvårdsförening, DVVF, 1999). 
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På motsvarande sätt kommer vid den inledande snösmältningen en uppkoncentrering av 
metallerna. När så metallerna infiltreras och det stora vattenutflödet till vattendragen sker 
inträffar vanligtvis en tydlig metallhaltsförhöjning som tillfälligtvis kan vara betydande. Man 
påpekar att även tjäle kan påverka utlakningen av metaller, men vet inte hur. (Dalälvens 
vattenvårdsförening, DVVF, 1999). 
 
Dessa generella processer är vad man bär förvänta sig, men vid mätningar i Dalälvens 
huvudfåra tyder dessa på att det i älven sker ett antal händelseförlopp längs älvens sträckning 
som delvis, eller helt, tar ut varandra och att enskilda händelser därför inte går att avläsa. Man 
kan dock se ett positivt samband mellan järn och vattenflöde och i de övre delarna av 
Dalälven kan man även se ett positivt samband mellan vattenflödet och metallerna kadmium 
och bly. I de nedre delarna av Dalälven saknas samband mellan flöde och metallhalt för alla 
metaller utom kadmium där det finns ett svagt positivt samband (Dalälvens 
vattenvårdsförening, DVVF, 1999) . 

5.4.2 Översvämning i Fulufjällsområdet 
Den 30 augusti 1997 förr ett extremt kraftigt åskregn, på vissa ställen upp till 400 mm på ett 
dygn, i Fulufjälls sysödra delar. (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000:20). Vattenflödet ökade 
kraftigt och nådde extrema flödesnivåer i flera vattendrag däribland Tangån och Stora och 
Lilla Göljån. Både i Tangån och Göljåarna gav regnfloden upphov till omfattande 
erosionsskador i både vattendrag och omgivande skog. Det kraftiga vattenflödet svepte med 
sig stora mängder sten- och trädmaterial och raserad flera broar, vägtrummor och vägbankar. 
Mängden fint- och grovpartikulärt material (detritus) förändrades i båda sjöarna efter 
regnfloden. Frånsett ansamling av större timmer brötar i vattenfåran minskade mängden 
detritus radikalt över stora ytor och bottnarna anses som rensopade bottnar. Trots att 
regnkatastrofen innebar en mycket omfattande påverkan på fysisk miljö och biota visar 
undersökningens resultat på en förhållandevis snabb återhämtning hos både vattenvegetation 
och fisk. Det finns inga studier av kemikaliespridning eller inverkan av ökade flöden på 
kemiska substanser. (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000:20). 
   

5.4.3 Ljungan 
I september 2005 utfördes provtagningar i sedimenten i Stödesjön, Marmen samt referenssjön 
Vikarn. Syftet med undersökningarna var att undersöka förekomst av dioxiner och kvicksilver 
i sjöarnas ackumulationsbottnar samt att bedöma om det finns någon risk för att riskämnena 
kan påverka vatten användningen längs vattensystemet negativt (Sundsvall Vatten AB, 2006). 
Resultaten från Vikarn och Marmen visar att dioxinhalterna i ytskiktet ligger i samma nivå 
som det kanadensiska riktvärdet. Dioxinhalterna i Stödesjöns ytskikt ligger ca fem gånger 
högre än referenssjön Vikarn och ca 7 gånger högre än angivet riktvärde. Dioxinhalterna i 
Marmens djupare sediment är högre än i ytskiktet, ca elva gånger högre än det kanadensiska 
riktvärdet, vilket kan kopplas till tidigare verksamheter.  Samtliga uppmätta halter låg långt 
under det angivna värdet för trolig effektnivå för dioxin enligt de kanadensiska 
vattenkvalitetskriterierna (Sundsvall Vatten AB, 2006). I Stödesjön var halterna dioxin och 
kvicksilver högre i ytskiktet jämfört med underliggande skikt vilket kan bero på att det 
fortfarande finne en aktiv föroreningskälla. Denna källa antas vara till följd av äldre 
verksamheter, såsom impregneringsanläggning med klorfenol, eftersom det idag inte finns 
någon verksamhet längs sjön och pentaklorfenoler kan ge ett betydande dioxinbidrag till 
omgivningen. En slutats av studien är att eventuell kvalitetsstörning på vatten till följd av 
dioxin och kvicksilver i området kan uppstå i samband med erosion vid primärkällan, d.v.s. av 
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det förorenade området. En sådan erosion kan förväntas i samband med extremt höga flöden i 
området. Erosion genom extrema flöden i Ljungan bedöms inte som en potentiell risk för 
ökad föroreningsspridning från sediment, d.v.s. höga flöden antas inte förorsaka en så kraftig 
erosion så att de djupare sedimenten och de föroreningar som finns däri, skall komma i 
omlopp. Tidigare tillförsel till grundare bottnar antas numera ha transporterats ut till 
djupbottnarna i sjön. 
 
Vid översvämningarna år 2000 rapporterades högsta flöde sedan 1915 för biflödet Gimån. 
Detta innebar att även flödena i Ljungans huvudfåra blev höga men högre flöden hade även 
inträffat tidigare bland annat 1966. Vid översvämningen år 2000 rapporterades 11 stycken 
problem vid dammbyggnader i Ljungans avrinningsområde men inga stora skador 
rapporterades.  Utöver incidenter vid dammbyggen rapporterades 33 skadade vägsträckor, åtta 
rapporter med anknytning till järnväg, de flesta av dessa är skadade eller raserade trummor 
och banvallar. På långa sträckor blev ballasten förorenad med finmaterial. Vidare 
rapporterade 30 skador på fastigheter. Den oreglerade Granåns avrinningsområde drabbades 
hårt av broras och vägskador, och flera stängdes på grund av stora erosionsskador.  
 
I början av år 2003 upptäcktes förhöjda halter av bly i tre av Grönsta vattentäkts sju brunnar 
(Bergmark, 2003). Vid upptäckten sattes snabbt åtgärder in och halterna sjunk snabbt till följd 
av dessa. Man började snart försöka spåra källan till de förhöjda halterna. Den mest troliga 
källan anser man kunna vara en sprängstensfyllning på 900 kubikmeter i Krokforsen. 
Sprängstensfyllningen utfördes för att rädda två sommarstugor från att rasa ner i Krokforsen i 
samband med översvämningarna i Ljungan år 2001. Under sommaren 2002 var det inga höga 
flöden och delvis var det låga flöden varvid sprängstenen frilades. På nya (färska) 
sprängstensytor oxiderar metallsulfiderna när det finns tillgång till syre. I samband med denna 
process frigörs metalljoner på sprängstenens yta. När ytan oxiderat färdigt avstannar 
processen och metalläckaget avtar.  
 
I Krokforsen där sprängstensfyllningen utfördes ligger också ett grundvattenbildningsområde. 
Där infiltrerar Ljungans vatten naturligt ned till grusåsens grundvattenmagasin och på så sätt 
bildas nytt grundvatten. Detta grundvatten filtreras sedan genom marken under fyra till sex 
månader innan det når fram till vattentäktens brunnar.  
 
Sommaren 2002 var vattennivån i Ljungan extremt låg och större delen av stenfyllningen låg 
helt fritt i luft (mycket tillgängligt syre). Under denna tid hade stenytorna möjlighet att 
oxidera och metalljoner frigjordes på ytorna. När vattennivån i Ljunga höjdes sköljdes 
metalljonerna med vattenmassorena i det infiltrerande vattnet till grusåsen. Problemet är 
övergående då ytorna oxiderat färdigt förutsatt att inga nya ytor bildas till exempel i samband 
med höga flöden. 
 
Denna process motsvarar den som inträffade vid dräneringar i Australien och kan också ske i 
samband med fluktuerande vattennivåer genom att marken oxideras under torra perioder, 
vilket leder till att metalloxiderna lakar ut (sköljs med) i samband med högt grundvatten och 
höga flöden.  
 
Episoden med detta metalldränage är av betydelse med tanke på åtgärdsförslag för att minska 
inverkan av översvämningar och höga flöden men kan också vara av betydelse i områden där 
metallföroreningar förekommer såsom gruvområden. Det vill säga under förutsättningar med 
ökad fluktuation av vattennivåer sker en oxidation vid torrperioder som kan orsaka en kraftig 
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föroreningspuls i samband med kraftig nederbörd eller förhöjd grundvattennivå vilket 
inträffar vid höga flöden och översvämningar. 
 
 

5.4.4 Dammbrott i Aitik 
I Aitik, ca 10 km sydost om Gällivare, bedrivs gruvverksamhet av Boliden Mineral AB och 
vid anrikning av malmen fås bl.a. sand som restprodukt. Sanden läggs uppi ett ca 13 km2 stort 
magasin. Sandmagasinet omges av berg och i flackare delar avgränsas det av ett antal 
dammbyggnader. Omedelbart väster om sandmagasinet ligger ca 1,5 km2 stort 
klarningsmagasin. Sandmagasinet och klarningsmagasinet åtskiljs av en dammbyggnad 
(Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001). Den åttonde september 2000 havererade dammen 
mellan sandmagasinet och klarningsmagasinet och ca miljoner kubikmeter vatten med något 
förhöjd kopparhalt rann ut i vattendragen Leipojoki och Vassara älv via klarningsmagasinet. 
På grund av dammhaveriet steg vattennivån i klarningsmagasinet med ca 1,2 m på några 
timmar och det var risk för haveri även av den damm som begränsar klarningsmagasinet. Om 
denna damm hade havererat kunde uppemot 15 miljoner kubikmeter vatten ha runnit ut. Två 
huvudteorier har framlagts som den möjliga orsaken till haveriet. Enligt länsstyrelsens 
uppfattning var den omedelbara orsaken till haveriet i huvudsak brister inuti dammkroppen i 
kombination med något förhöjd yttre påverkan i form av höga flöden och rikligt regn. 
(Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001). 
 
Samma dag som haveriet upptäcktes började bolaget ta prover i Leipojoki, Vassara älv och 
Lina älv (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001). Analysresultat av tungmetaller och koppar 
visade att det främst var koppar som uppvisade förhöjda halt värden i vattendragen. Halterna 
var sannolikt dock aldrig så höga att de kan ha haft en direkt giftig effekt, d.v.s. uppmätta 
halter var lägre än riktvärden. Halterna av koppar sjönk och redan första dagen och återgick 
till de normala fem dagar efter haveriet Det mesta av kopparn antas sannolikt ha varit bunden 
till det slam som fördes ut i samband med haveriet och antas därför inte varit tillgängligt för 
merparten av djur som lever i vattendragen. Slammet härrör från själva sanden i 
sandmagasinet, uppslammad morän och äldre slam gom genom åren avlagrats i Leipojoki. 
Halterna av suspenderade ämnen i vattendraget var starkt förhöjda i närområdet de första 
dygnen med successivt avtagande halter längre ner i vattensystemet. Efter ca en vecka hade 
halten även i närområdet minskat till naturlig nivå. Inverkan på fiskpopulationen var mycket 
liten och det behövs fler studier för att bekräfta eventuell positiv eller negativ inverkan av 
haveriet. Några miljökonsekvenser har inte kunnat påvisas till följd av kopparutsläppen eller 
andra ämnen i det suspenderade materialet. (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001). 

5.4.5 Andra svenska erfarenheter 
I augusti 2006 presenterade sju länsstyrelser i Mellansverige erfarenheter från 
översvämningar i länet sedan 2000 och rekommendationer för markanvändning 
(Länsstyrelserna, 2006). I denna rapport anger länsstyrelsen i Värmland att översvämningarna 
innebar en ökad uttransport av näringsämnen och föroreningar från mark och avloppssystem, 
troligen också ett utökat utläckage av giftiga ämnen från förorenade områden. Diken och 
muddringar slammades igen, vilket innebar tidskrävande återställningsarbete. Invallad 
jordbruksmark översvämmades. Reningsanläggningar, industrier och reningsverket fick 
nedsatt funktion. Året efter översvämningarna ökade algtillväxten. Gator och vägar 
svämmades över och i en del fall spolades vägar bort med långvariga avstängningar som följd. 
Även järnvägen genom Arvika var i farozonen vid översvämningen i Glafsfjorden. Va-näten 
överbelastades, regnvattenbrunnar översvämmande och omfattande bräddning av orenat 
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avloppsvatten förekom, men det var väl utspätt. De inträffade översvämningarna i Värmland 
har inneburit att översvämningsrisker numer finns med på dagordningen vid vattennära 
planering (Länsstyrelserna, 2006). Till exempel Arvika kommun gjorde år 2005 en risk- och 
sårbarhetsanalys. Enligt denna (Arvika kommun, 2005, Risk- och sårbarhetsanalys) utgör högt 
vatten i sjöar och vattendrag risker för VA-verksamheten. Vid högt vattenstånd kan ytvatten 
läcka in i vattentäkt och råvattenintag och orsaka föroreningar. För huvudvattenverket kan 
högt vattenstånd i Racken innebära dränkning av råvattenpumpstationen, vilket leder till 
driftstörningar. Avloppsreningen riskerar att försämras och i vissa fall slås ut när anläggningar 
är lågt belägna nära recipienten. Mest utsatt är Arvika stads avloppsrening.  Högt vattenstånd i 
Glafsfjorden riskerar att översvämma avloppspumpstationer och huvud reningsverket med 
driftstörningar och nedsatt reningseffekt som följd.   
 
I samband med översvämningarna i Jönköpings län slutade reningsverk och enskilda avlopp 
att fungera och orenat spillvatten bräddades ut till recipienten. Urlakning av tungmetaller och 
andra föroreningar från markförorenade områden befarades. Det tog lång tid för de stora 
vattenmagasinen att övergå till normal vattennivå igen. Stora låglänta områden stod under 
vatten relativt länge och påverkade därmed miljön. Under själva översvämningarna slogs 
reningsverk och vattentäkter ut. (Länsstyrelserna, 2006). 
 
I Alvesta översvämmades grundvattentäkten och översvämningsvatten rann rakt ner i de 
översvämmade brunnsrören för grundvattenbrunnarna. Under en natt pumpades 
översvämningsvatten ut på Alvestas ledningsnät, som förorenades mikrobiologiskt. Det tog 
fyra veckor att få nätet helt rent (Bergmark, 2006). Länsstyrelsen i Kronobergslän anger att 
översvämningar i Alvesta kommun innebar att det kommunala vattnet behövde kokas på 
grund av att vattenverket översvämmats. På grund av bräddning i såväl avloppsnät som 
enskilda avlopp uppstod ett stort flöde av näringsämnen. (Länsstyrelserna, 2006). 
 
Sollefteå kommun och Nätverket för älvsäkerhet initierade 2004 en studie kring skreds 
effekter längs Ångermanälven (Persson et al., 2004). Studien gjordes eftersom ett flera större 
skred ägt rum i niporna längs älven.  De allvarligaste omedelbara effekter som kan uppkomma 
då skredmassor tränger ner i älven är vågbildning radiellt ut ifrån skredplatsen. Dessa vågor 
bedöms kunna få en höjd på mer än en meter över ursprunglig vattenyta och kommer att nå 
motsatt strand. På lång sikt har skredmassorna en dämningseffekt som kan orsaka en extra 
vattenståndsökning. Rapporten innefattar inte bedömningar av inverkan på förorenad mark 
eller verksamheter längs älven. 
 
Under 2001 fick SLU och SGU i uppdrag av Naturvårdsverket att utvärdera tidsserier i 
rinnande ytvatten respektive grundvatten (Maxe och Thunholm, 2005). Resultatet skulle 
kunna vara ett bidrag till bedömning av tidsseriernas beroende av storskalig klimatvariation, 
förändringar i deposition och eventuell påverkan från markanvändning. Analysen skulle också 
vara ett bidrag till att skilja på naturliga och antropogena faktorers betydelse för variationen 
eller förändringar i naturvattentes kemiska sammansättning. Studien baseras på mätningar 
från slutet av 1960-talet till början av 2000-talet. Rapporten redovisar uppmätta halter av 
natrium, kalium, kalcium, magnesium, sulfat, alkalinitet, klorid och pH. Under denna period 
har grundvattensammansättningen påverkats på många olika sätt. Den tydligaste och 
viktigaste variationen är sulfatdepositionen som nådde högsta värden kring 1970 och som ofta 
kan avläsas som en topp som infaller mellan 1975-1980. En tydlig genomgående topp finns 
också för magnesium kring 1976 vilken kan förklaras som en utträngning av magnesium från 
utbytespositioner i marken vid den tilltagande försurningen under denna tid, men man tror att 
även någon annan faktor såsom klimatet har bidragit till de höga halterna. För övriga 
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parametrar är trenderna svaga. Det är i allmänhet stor variation mellan tidsserierna och man 
påpekar att de platsspecifika geokemiska egenskaperna vid varje station har stor betydelse för 
tidsseriernas variationsmönster.  Årsregimen varierar mycket mellan stationerna. I allmänhet 
är inomårsvariationen relativt svag för flertalet stationer, Under slutna förhållanden är 
mellanårsvariationen relativt sett större för vittringsberoende parametrar som alkaliniteten, 
kalium, magnesium och kalcium än för öppna förhållanden. Den slumpmässiga variationen 
under året dominerar även om enstaka stationer kan ha en tydlig regim. Den allmänna 
slutsatsen i rapporten är att haltnivåer och tidsvariationer skiljer sig betydligt mellan de olika 
stationerna till följd av att stationerna representerar en rad olika miljöer avseende topografi, 
hydrogeologi och geokemi, vilket i och för sig var ett av kriterierna vid utformandet av 
Grudvattennätet vid starten 1968.  (Maxe & Thunholm, 2005). 
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6 Känslighet för översvämningar i olika verksamheter  
 
De områden och verksamheter som kan bidra till en spridning av föroreningar vid 
översvämning är bl.a. sediment, avloppsreningsverk, förorenad mark, deponier, industrier och 
industrimark, bensinstationer, upplag av miljöskadliga ämnen etc. Nedan görs en översikt 
över de markföroreningar som man vet finns, eller som kan finnas tillgängliga, för respektive 
område och för varje verksamhet görs även en beskrivning av på vilket sätt dessa kan 
påverkas vid översvämning. 
 

6.1 Förorenade sediment i sjöar och vattendrag 

6.1.1 Förorening av sediment 
Föroreningar på land kan i strandnära områden spridas till sediment, antingen genom att ett 
förorenat grundvatten når ett ytvatten eller genom ytavrinning. Förorening kan också nå 
sedimenten via luften genom nedfall. Lokal förorening förekommer till följd av läckage eller 
oaktsam hantering från olika verksamheter. I dessa fall kan ämnen i sedimenten direkt 
hänföras till den närliggande verksamheten. Belastningen på ett ytvatten härrör oftast från 
diffusa källor, som industrier, urban miljö, naturligt läckage, lantbruk, skogsbruk etc. och 
utgör sammantaget den normala emissionen från ytvattensystemet. I stadsområden finns 
många ogenomträngliga ytor (asfalt, betong etc.) vilket medför att föroreningar sköljs av och 
hamnar i vattendrag istället för att infiltreras. 

6.1.2 Förorenade sedimentområden 
I Sverige finns flera vattendrag som förorenats genom olika aktiviteter. Historiskt har 
verksamheter lokaliserats intill vatten i syfte att utnyttja vattnet som transportväg eller att 
använda vattnet i processen eller för att släppa ut processvatten (ofta ett förorenat sådant). 
Flera av dessa verksamheter som fanns då finns idag inte kvar men spåren syns i form av 
förorenad jord, grundvatten och sediment. Nyetablerade (senare hälften av 1900-talet) 
industrier och verksamheter har oftast lokaliserats med hänsyn till känsligheten för 
översvämningar och utgör därmed inte samma risk som dessa gamla områden, utifrån dagens 
klimat. Flertalet av våra sjöar och vattendrag är påverkade av verksamheter som har bedrivits 
i dess närhet (www.lst.se, 2006) och många av sjöarna och vattendragen är fortfarande starkt 
förorenade av gamla synder (Friberg 2006).  Avloppsreningsverk började inte byggas förrän 
efter 1930-talet och innan dess släpptes avloppsvatten från industrier och bostäder orenat ut i 
sjöar och vattendrag. Föroreningar lagrades i sedimenten. Idag tas merparten av industriellt 
avloppsvatten om hand och renas innan det släpps ut men alla föroreningar går inte att 
reducera helt. Ett renat avloppsvatten innehåller till viss del syreförbrukande ämnen, 
näringsämnen; kväve, fosfor och kalium som kan komma till nytta i jordbruket, metaller och 
andra miljögifter, samt kan även innehålla mikrobiella organismer (Friberg 2006). På senare 
tid har uppmärksammats att läkemedelsrester och hormoner i avloppsvatten kan medföra 
skador på bl.a. fisk. 
 
Vid undersökningar av sediment har man funnit såväl organiska som oorganiska föroreningar 
och de speciellt kring städer. De föroreningar man funnit i sediment är t.ex. PAH 
(polyaromatiska kolväten), metaller såsom koppar (Cu), kvicksilver (Hg), zink (Zn) och 
kadmium (Cd) samt PCP, DDT, pesticider, ftalater (bl.a. DEHP), kväve, och fosfor (Parkman 
& Remberger, 1998; Sternbeck & Brorström-Lundén, 2003). Det kväve och fosfor man funnit 
är framförallt till följd av den stora belastningen under 1970- och 1980-talet. Man har även 
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funnit utfasade ämnen såsom PCB, DDT, klordaner i sediment i Stockholmsområdet där man 
även har funnit PCP, HCH, klorfenovifos, alfa-endosulfan och simazine. Dessa ämnen 
förekommer även i ytligare sediment vilket kan bero på resuspension (erosion av nya 
sediment och resuspension av gamla sediment) av gamla förorenade sediment i mer grunda 
områden. Speciellt är det känt att PCB förekommer i högre koncentrationer i djupare 
sediment. Läckage från förorenad jord är också möjligt liksom att atmosfäriskt nedfall kan 
vara en möjlig orsak till förekomst av HCH, p,p-DDE, p,p-DDT och hexaklorbensen i de 
ytliga sedimentlagren. Koncentrationer av dessa föroreningar är högst inom centrala 
Stockholm och minskare sedan mot sjöarna och kusten.  (Sternbeck & Brorström-Lundén, 
2003). 
 
Från länsstyrelsernas miljöundersökningar (www.lst.se, 2006) framgår att de flesta sediment i 
sjöar och vattendrag i Sverige är förorenade av tidigare och eventuellt även pågående 
verksamhet. Exempelvis är sedimenten i Viskan söder och omkring Borås starkt påverkad av 
främst textilindustrin (www.o.lst.se, 2006). För närvarande pågår sedimentundersökningar av 
flera åar intill glasbruk (www.h.lst.se, 2006).  
 
Av de platser där omfattande sedimentföroreningar påvisats och som därmed antingen redan 
åtgärdats eller kommer att åtgärdas kan bland annat nämnas: 

• Vansbro (Vansbro kn). Kreosotförorenade sediment från impregneringsanläggning. 6 
800 m2 sediment täcktes över med geotextilduk följt av ett 30 cm sandlager, samt 
strängkompostering på land av upptagna sediment. Åtgärd utfördes 1991-1992.   

• Järnsjön (Mönsterås kn). PCB-haltigt sediment i Järnsjön. Sugmuddring av ca 
147 000 m3 sediment. De muddrade sedimenten avvattnades och deponerades därefter 
på land. Sanering utfördes 1993-994 till en kostnad av ca 45 miljoner kronor.  

• Örserumsviken (Västerviks kn). Recipient för processvatten från pappersbruk. Främst 
PCB- och kvicksilverhaltiga sediment med utläckage till Östersjön. Sugmuddring av 
ca 166 000 m3 sediment, avvattning och deponering av muddermassor på land. 
Sanering utförd 2001-2003 till en total kostnad av 115 miljoner (undersökningar, 
sanering, kontroll etc.) 

• Svartsjöarna (Hultsfreds kn). Sjöarna har fungerad som sedimentationsbassänger för 
cellulosafibrer från pappersbruk. Kvicksilverhaltiga sediment (fiber). Omvandling av 
kvicksilver till metylkvicksilver. Muddring av sediment som pumpas till 
deponiområdet in i s.k. geotuber. Avvattning av geotuberna och därefter övertäckning. 
Sanering utförs 2005-2007 och kostnaden väntas överstiga 100 miljoner kronor. 

• Oskarshamn (Oskarshamns kn). Metallförorenade sediment (bl.a. arsenik, kadmium, 
bly, koppar, zink, nickel, kvicksilver) samt PAH, PCB, tennorganiska föroreningar, 
dioxiner. Ca 770 000 m3 förorenade sediment. Kommunen har ansökt om bidrag och 
uppskattat kostnaden till ca 400 miljoner för sanering (2005). 

• Gladhammars gruvor (Västerviks kn). Metallförorenade sediment i Tjursbosjön från 
gruvverksamhet. Ca 550 000 m3 förorenade sediment. Kommunen har ansökt om 
bidrag för sanering (2005). 

• Valdemarsviken (Valdemarsvik kn). Krom- och kvicksilverförorenade sediment från 
läderindustri (garveri). Muddring av 85 000 – 235 000 m3 sediment. Kostnaden för 
sanering har bedömts till 70 - 150 miljoner kronor beroende på mängden som 
åtgärdas. 

 
Utöver ovanstående har flera av våra vattendrag påvisats vara starkt förorenade, t.ex.  

• Viskan (Borås kn). Sediment förorenat av olja, PAH, dioxiner från främst 
textilindustrin. 
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• Ala Lombolo (Kiruna kn). Metallförorenade sediment från gruvindustrin.  
• Kolbäcksån (Fagersta kn). Metallförorenade sediment från stålindustrin. 
• Bengtsbrohöljen (Bentsfors kn). Kvicksilverförorenade sediment från elektrokemisk 

kloralkalifabrik.  
• Mälaren 
• Göta älv 

 
Vid undersökningar av sediment i hamnar och marinor längs den svenska kusten och på andra 
ställen har höga koncentrationer av tributyltenn (TBT) påträffats (Skagerack, Kattegatt, 
Östersjön) (Cato, 2003; Sternbeck & Brorström-Lundén, 2003).  Vid undersökningarna 
förekom tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter enligt författarna skrämmande 
nog i så gott som alla prover. Koncentrationen varierade från <1 μg/kg torrsubstans till 
anmärkningsvärt höga 1 700 μg/kg torrsubstans. Enligt norska bedömningsgrunder är en halt 
på mer än 100 μg/kg torrsubstans att betrakta som mycket hög (klass 5 enligt SFT). Enligt 
undersökningarna av Sternbeck et al., (2003) påträffades de högsta koncentrationerna i 
hamnar, marinor och invid skeppsvarv (t.ex. Trelleborg, Göteborg, Uddevalla och Scanraff 
produktkaj i Brofjorden) och utanför fritidsbåtsvarv (t.ex. Studseröd i Saltkällefjorden). Lägre 
men fortfarande höga koncentrationer påträffades i örlogsbaser (Cato et al. 2002). Den högsta 
halten påträffades i norra Europas största marina, Björlanda Kile vid Nordre älv, med plats för 
2 300 båtar. Förutom dessa förorenade områden kunde förhöjda halter påträffas i Stockholms 
och Bohuskustens skärgårdar, i synnerhet i farlederna och områden som frekvent trafikeras av 
båtar.  
 

I jämförelse med andra länder är halterna av TBT i de studerade svenska hamnarna och 
marinorna anmärkningsvärt nog långt över de nivåer som rapporterats från t.ex. Rotterdams 
hamn. De ligger snarare i nivå med de högsta halter som uppmätts i brittiska, Nya Zeeländska 
och amerikanska hamnar (bl.a. Thomas et al. 2000). Av övriga i undersökningen studerade 
tennföreningar, t.ex. tetrabutyltenn och mono-, di- och trifenyltenn visade det sig att dessa i 
allmänhet låg under detektionsgränsen, men i några fall, speciellt i kustnära områden och i 
hamnar kunde framförallt olika fenyltennföreningar påvisas. 
 
Utöver de rent kemiska sediment analyserna som redovisats här finns ett flertal 
undersökningar där man analyserat sediment och miljön runt omkring, d.v.s. organismer och 
växter.  

6.1.3 Faktorer som inverkar på föroreningsspridningen i sediment 
Sedimenten har fungerat som sänka för föroreningar i områden som tidigt urbaniserats varför 
föroreningar i höga halter kan påträffas i de djupare sedimenten istället för i ytliga sediment. 
Vid höga flöden kan dessa sediment komma att röra på sig så att ytligt sediment eroderas och 
gammalt sediment resuspenderas. Gömda föroreningarna mobiliseras således och blir återigen 
tillängliga för organismer. Sedimenten kan således både vara sänka och källa till förorening. 
 
Det saknas studier på hur föroreningar omsätts i sedimenten. Speciellt metallers mobilitet är 
beroende av redox-förhållandet och i sedimentets översta skikt ändras detta kontinuerligt, 
d.v.s. gränsen mellan syrerikt och syrefattigt vatten i sedimenten (porvattnet i sedimentet) kan 
snabbt ändras fram och tillbaka med vattnet flödesmönster (Sedymo 2006). Löslighet, 
mobilitet och biotillgänglighet hos sedimentbundna metaller kan ökas genom fyra 
huvudfaktorer i både terrester och akvatiska miljöer. (Förstner & Salomons 2004): 
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• Minskat pH på grund av lokal eller regional påverkan: lokalt från gruvdrift (mining 
effluents), regionalt till följd av syradeposition 

 
• Ökad saltkoncentration genom att jonerna konkurrerar om soprtionsplatser i marken 

och genom bildning av lösliga klorkomplex med några spårmetaller  
 

• Ökad förekomst av naturliga och syntetiska komplexbildare (DPTA, EDTA, NTA) 
som kan bilda lösliga metallkomplex som annars är adsorberade till fast material 

 
• Förändrade redoxförhållanden vilka t.ex. kan uppkomma efter deposition av 

kontaminerade syrefattiga muddermassor  
 

6.1.4 Inverkan av översvämning 
Såväl för metaller och andra oorganiska ämnen, men även för organiska ämnen såsom 
kreosot, bensin och oljor är transport med sedimentpartiklarna av stor betydelse för deras 
spridning. På detta sätt kan föroreningen dels omflyttas och spridas över större områden men 
den kan också lättare frigöras (lösas) från partikeln till vattnet. Sedimentet fungerar därmed 
om en sekundär källa av föroreningen. Som beskrivits i föregående kapitel visar erfarenheter 
och studier i samband med översvämningar att sedimenttransporten ökar och iland kan vara 
mycket kraftig i samband med översvämningar.  
 
För att kunna bestämma transport, biotillgänglighet och toxicitet hos föroreningar i sjöar och 
vattendrags ekosystem och som transporteras med suspenderat material är det dels av 
betydelse att känna till vilken partikelfraktion som är förorenad och dels interaktionen mellan 
den lösta och partikulära fasen. Information om kornstorleksfördelningen hos det 
suspenderade materialet och fallhastigheten för respektive fraktion finns sällan (aldrig) men är 
viktigt för att kunna bedöma transport och sedimentation. (Heise & Förstner et al. 2004; 
Sedymo 2006).  
 
I de flesta fall har förorenat sediment mycket liten partikelstorlek (< 20 μm), de har kohesiva 
egenskaper och hög sorptionskapacitet (Kern, 1997). Dessa fina partiklar karaktäriseras av en 
höga sedimentspecifika interpartikulära bindningskrafter som förhöjs genom naturlig 
konsolidering och påverkad av ”diagenic” processer, vattendragskemi och sedimentbiologi. 
Flera historiska sediment är högkontaminerade och bör betraktas som en latent möjligt 
högrisk för flodekosystemet till följd av dess toxiska potential (Witt et al., 2003) 
 
Efter erosion sker sedimentation av förorenat sediment i lågflödesområden såsom stora 
reservoarer, områden med hövder (erosions och vågskydd) och stagnerade vattendrag såsom 
inlandshamnar.  
 
I samband med höga flöden och översvämningar kommer även mer humus att dras ut i 
vattnet. Detta ger effekter på vattenkvaliteten som humusämnena och de mindre 
sedimentpartiklarna i sig utgör genom sin påverkan på smak, grumlighet och färg. Men de 
förhöjda humushalterna i vattnet leder också till en ökad tillgänglighet och även frigörande av 
andra ämnen och föroreningar som varit bundna i sedimentet vilket leder till ökade 
föroreningshalter i vattnet och därmed också bidrar till en försämrad vattenkvalitet.  
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Slutsats 
Höga flöden och översvämningar gör att humusämnen dras ut i vattnet vilket ger en försämrad 
vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg. Förhöjda humushalter i vattnet leder också till 
en ökad tillgänglighet och även frigörande av andra ämnen och föroreningar och bidrar 
därmed till en ökad föroreningshalt i vattnet.  
 
I samband med höga flöden och översvämningar ökar också sedimenttransporten och 
erosionen vilket, utöver den ökade humustransporten i sig, innebär att riskerna för 
föroreningsspridning ökar. Detta innebär att föroreningen kan flyttas och spridas över stora 
områden. Föroreningshalterna i vattnet kan öka till följd av denna partikeltransport vilket 
påverkar vattenkvalitén. Om mängden sediment är mycket stor kan det leda till halter som 
överskrider gällande riktvärden för den aktuella föroreningen. Å andra sidan om vattenflödena 
är tillräckligt stora eller om vattenmängden i förhållande till föroreningsgraden är stor i 
samband med en översvämning kan föroreningshalterna i vattnet också minska till följd av 
utspädning. Även lokalt kan man, genom att de förorenade sedimenten flyttas, få en minskad 
föroreningshalt i sedimentet på ursprungsplatsen.  
  
Inverkan av översvämning beror helt av de lokala förhållandena och förutsättningarna.  
 

6.2 Avloppsrening 
Som nämns i avsnittet ovan började avloppsreningsverk inte byggas förrän efter 1930-talet 
och innan dess släpptes allt avloppsvatten från industrier och bostäder orenat ut i sjöar och 
vattendrag. I mitten av 1940-talet började man även ta tag i de problem som var relaterade till 
användningen av fosforrika tvättmedel och i slutet på 1990-talet hade man helt kommit till 
insikt om att närsaltreduktion var nödvändig för att hindra algblomning med övergödning som 
följd. Detta resulterade i att flertalet reningsverk, utöver biologisk rening, försågs även med 
kemisk rening. I Dalarna var Orsa först med detta när kommunen 1968 kompletterade Bunks 
reningsverk med kemisk rening. PÅ 90-talet kom ytterligare en utbyggnadsfas för 
kvävereduktion för att förhindra ökning av övergödningen med syrebrist i Östersjön och 
Västerhavet som följd. (Avloppsreningsverk i Dalarnas län, 2004:23). 
 
Idag tas det kommunala avloppet om hand (kommunala avloppsreningsverk) och nästan allt 
industriellt avloppsvatten skall tas om hand och renas innan det släpps ut; Till kommunalt 
ledningsnät eller till en recipient. Men alla föroreningar går inte att reducera helt. Ett renat 
avloppsvatten innehåller till viss del syreförbrukande ämnen, näringsämnen, metaller och 
andra miljögifter, samt kan även innehålla mikrobiella organismer (Friberg 2006). Även 
läkemedelsrester med metaboliter och hormoner har på senare tid spårats i avloppsvatten med 
dokumenterade skador på bl.a. fisk som följd. Vilka metaller eller andra miljögifter som kan 
föras med avloppsvattnet beror på vilken verksamhet vattnet kommer ifrån. De ämnen som är 
aktuella ingår i beskrivningen för respektive verksamhet istället för att behandlas i detta 
avsnitt. Föroreningar som följer med avloppsvattnet och som når en sjö eller ett vattendrag 
förorenar vattnet och kan även förorena sedimentet.   
 
Den fasta fas som bildas vid behandling av spillvatten i reningsverk benämns avloppsslam. 
Generellt har metallhalterna i slam minskat. Tydligast är nedgången i bly, vilket antas bero på 
den ökade användningen av blyfri bensin. Koppar minskar den minsta minskningen vilket 
sannolikt beror på att det främst kommer från vattenledningsnätet. Även de organiska 
ämnena, såsom nonylfenol, PCB och PAH, har minskat.  I Dalarna är slamkvalitén idag oftast 
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så god att den går att användas på jordbruksmark. (Avloppsreningsverk i Dalarnas län, 
2004:23). 
 
Reningsverken är byggda för att bryta ned organiskt material och rena vattnet från fosfor, men 
däremot inte för att ta hand om andra ämnen. Huvuddelen av svårfällda och vattenslösliga 
föroreningar, såsom läkemedel, som släpps ut i avloppsvattnet går sannolikt rakt igenom 
reningsverket ut i sjöar och vattendrag. Detta gäller även rester av mediciner och hormoner 
från t.ex. p-piller. Stockholms län har börjat miljögradera vissa läkemedel utifrån detta faktum 
att de till stor del hamnar i våra vatten. I många fall har åkermark bättre förutsättningar att 
bryta ned främmande ämnen än sjöar och vattendrag. (Avloppsreningsverk i Dalarnas län, 
2004:23). 
 
 
Dagvatten 
De flesta dagvatten (regn, smältvatten – drar med sig föroreningar från ytor som tak, vägar 
etc.) rinner ut i vattendrag (direkt eller via dagvattenledningar), med undantag för vissa 
kommuner som har vad man kallar lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Till stor del 
är de föroreningar som förs med dagvattnet bundet till partiklar med undantag för vissa 
metaller, t.ex. koppar från koppartak, zink och kadmium, samt olja i fri fas (t.ex. Ekvall & 
Bennerstedt 2002).  
 
Typiska siffror som anges är 40-70 % av många metaller och 90 % av PAH är partikelbundna 
och hela 91-97 % av blyförekomsten kan vara partikelbunden. Vägdagvattnets innehåll av 
föroreningar är i de flesta fall direkt kopplad till trafikmängden, d.v.s. större trafikmängd ger 
också större mängd föroreningar. Internationellt har man dragit en gräns för aktiva 
dagvattenåtgärder vid vägar med mer än 15 000 fordon per dygn. Svenska vägar är relativt 
lågt belastade i detta perspektiv, t.ex. har endast 1,5 % av det statliga vägnätet en belastning 
av över 10 000 fordon per dygn. Den största belastningen är på de stora lederna samt vägarna 
genom och runt de stora tätorterna. De ämnen som finns i dagvatten från vägar är partiklar 
(suspenderat material), metaller (framför allt bly, zink, koppar och kadmium) och organiska 
ämnen (PAH). I tätbebyggda områden finns även en stor källa till koliforma bakterier, och 
andra mikrober, genom spill från fåglar samt hundar och andra husdjur. En ännu inte 
tillräckligt studerad smittokälla i dessa sammanhang och som är viktig att undersöka vidare 
inte minst i samband med översvämningar är andra mikroorganismer än de koliforma 
bakterierna (t.ex. Starzec et al., 2005, Vägverket, 2004, Ericsson, 2006). Vid nederbörd är det 
den s.k. ”first flush” som för med sig mest föroreningar till dagvattnet (Ekvall and 
Bennerstedt 2002). 

6.2.1 Inverkan av översvämning 
Vid kraftiga regn och översvämning sker i flera fall bräddning av avloppsvatten (bräddning 
kan också ske p.g.a. haverier eller planerade arbeten) (Ekvall & Bennerstedt 2002). En annan 
vanlig orsak till överbelastning i samband med skyfall och översvämningar är att 
översvämmade brunnar inte är täta till följd av förskjutna brunnsringar eller otäta lock som 
gör att stora mängder vatten kommer in i avloppsledningarna. Bräddning eller nödavledning 
av avloppsvatten görs för att förhindra översvämning av avloppssystemet. Detta innebär att 
orenat avloppsvatten rinner direkt ut till recipienten. Därtill kan bräddning uppstå genom att 
avloppsnät och reningsverk tillförs dagvatten och inläckande grundvatten från otäta ledningar. 
Vid bräddning och nödavledning släpps stora mängder syreförbrukande ämnen ut som 
negativt påverkar vattenlevande organismer och växter och utsläppen av näringsämnen ger 
upphov till övergödning. Utsläpp av orenat spillvatten innebär risk för att smittämnen når och 
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påverkar människor via förorening av dricksvattentäkter och möjligen även genom ett direkt 
inläckage i dricksvattenledningar och/eller via badvatten.  
 
Enligt den risk- och sårbarhetsanalys utförd av Arvika kommun riskerar högt vattenstånd att 
översvämma avloppspumpstationer och huvudreningsverket med driftstörningar och nedsatt 
reningseffekt som följd. Bräddning av avloppsvatten innebär inte bara negativa effekter på 
vattenmiljön utan också på landområden som drabbats av översvämning, t.ex. genom att 
avloppsvatten når åkermark.  
 

6.3  Pågående och avslutade A och B verksamheter  
– förorenad mark, industrier och industrimark 

 
För industriverksamhet, liksom annan pågående verksamhet, gäller att de föroreningar som 
förekommer i mark eller vatten till följd av dessa är av äldre ursprung. Idag sker i princip 
endast markförorening till följd av olycka eller motsvarande. Detta har dock inte alltid varit 
fallet utan liksom för förorenade sediment var utsläppen mycket stora fram till 1970-talet. 
Eftersom såväl förorenad mark liksom den föroreningsspridning som kan ske idag är helt 
beroende av vilken verksamhet det är fråga om behandlas dessa gemensamt för respektive 
verksamhet i detta avsnitt. 
 
Nedan följer en beskrivning av kända föroreningssituationen av verksamheter med kända 
höga föroreningshalter. För vissa verksamheter görs beskrivningen för en befintlig eller 
avslutat anläggning och i andra fall görs en mer övergripande beskrivning. Detaljeringsgraden 
beror av var anläggningen finns samt informationstillgången. För verksamheter som finns 
beskrivna i olika rapporter eller liknande väljs de som är skrivna på i slutet av 1990-talet eller 
senare och för de verksamheter som pågår eller har pågått i något av de områden som valts för 
att titta lite närmare på avseende risken för att drabbas av en översvämning, d.v.s. Ljungan 
och Dalälven, väljs dessa framför andra områden. Motsvarande information skall också kunna 
införas från motsvarande studier som just nu utförs i Mälarområdet. 
 
Informationen är baserad på de inventeringar och sammanställningar som gjorts av, eller på 
uppdrag av, Naturvårdsverket, kommuner och länsstyrelser för att identifiera förorenade 
områden, potentiella föroreningar samt tillsynsansvarande myndighet för respektive 
verksamhet. Vid varje verksamhet nedan ges först lite historik som därefter följs av kända 
miljöeffekter som baseras på innehåll från källa eller källor som refereras till. Därefter följer 
för respektive verksamhet en kort diskussion (av författarna av föreliggande rapport) kring 
potentiell inverkan av översvämning. 
 

6.3.1 Metallindustri 
 
Föroreningsspridning till följd av utsläpp som kan ske till följd av en olycka eller på grund av 
föroreningar i marken från tidigare utsläpp vid metallindustri beror av vilken typ av 
metallindustri det är nedan ges exempel från olika verksamheter. 
 
Aluminiumfabrik 
Beskrivningen nedan är baserad på inventering av Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000, Aluminiumfabriken i 
Månsbo – industrihistorik kartläggning med avseende på förorenad mark, Miljövårdsenheten Rapport 2000:15, 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
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Aluminiumfabriken började byggas 1934. Produktionen skedde med smältelektrolys i 50 
stycken Söderbergsugnar. Fabriken lades ner 1991 och produkten var då drygt 16 000 ton per 
år. Aluminiumproduktionen i Månsbo har alltid medfört miljöproblem. I och med det ökande 
miljömedvetandet blev myndigheterna uppmärksamma på att utsläppsmängderna var 
oacceptabla. Föroreningarna var av olika slag. En hel del släpptes ut genom den extremt höga 
skorstenen – en typisk symbol för sin tids miljötänkande, där man blev av med problem 
genom att sprida ut dem. Bland dessa ämnen förekom framförallt gasformiga kolväte- och 
fluorföroreningar (PAH och PFC). Stora mängder avfall spolades rakt ut i Dalälven, där man 
ansåg att det blev ofarligt genom att det späddes ut. Ugnarna och klorkonvertern var anslutna 
till en vattenskrubber av typ högtrycksventuri, där gasen renades och fördes bort via den 73 m 
höga skorstenen. Skrubbervattnet släpptes ut i Dalälven. 1980 släpptes 36 kbm/h ut med ett 
pH-värde om 2,8. På ett år släpptes härigenom ut 5,7 ton aluminium, 5 ton fluorider, 170 ton 
klorider och sulfater och 4 ton mineralolja. Kvarvarande i Avesta är det avfall som 
deponerats. Det gäller dels själva fabrikstomten och en egen tipp i Rembo, dels de 
kommunala tipparna vid Gubbmossen och Karlslund. 
 
På fabrikstomten tippades avfall 1934-1957.  Avfallsmassorna bestod främst av koksaska, 
skimmings (aluminiumoxid med mindre mängd nitrider och karbider) samt ugnsrester. 
Marken har även använts som korttidsupplag i väntan på vidare transport till tipp. Marken 
torde innehålla aska, tegel, kol, aluminiumoxid, nitrider, klorider, fluorider, karbider och 
cyanider. En del prover har tagits. 1991 mättes höga halter cyanid i ett jordprov från slänten 
(770 mg/kg torrsubstans). I mitten på 1980-talet lades eventuellt avfallsprodukter upp på 
marken norr om Högboleden. Gubbmosstippen öppnades på 1930-talet. Fram till 1958 uppges 
att endast bitumenimpregnerade papperssäckar som innehållit aluminiumoxid lagts på 
kommunens tipp. 1958 och några år framöver tippades avfallsmassor här. Här lades också en 
hel del produkter från kloratfabriken. Tippen avslutades 1964. Karlslunds avfallsanläggning 
hade tagits i drift i början av 1960-talet.  
 
Känd miljöinverkan 
1969 upptäcker man vegetationsskador vid Karlslund. I en inlaga till koncessionsnämnden 
uppger fabriken att man 1968 - okt 1972 dumpat ca 14 000 ton flussmedel, ca 8 000 ton 
aluminiumaska och under perioden 1970 till oktober 72 ca 1600 ton oren aluminiumoxid. 
Flussmedelresterna bestod till 65 % av natrium- och kaliumklorider och ca 35 % 
vattenolösliga beståndsdelar. Av dessa var huvudparten aluminiumoxid, 2 – 3 % 
aluminiummetall, ca 2 % kalciumfluorid samt 0,5 – 2 % aluminiumnitrider och -karbider. 
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Figur 6.1. Klorat- och aluminiumfabrik samt tippar för deras avfall, Månsbo, Dalarna. 
 
Den orena aluminiumoxiden bestod av 80 – 90% aluminiumoxid, ca 4 % aluminiummetall 
och 2 – 20 % natrium- och kaliumklorider. Små mängder aluminiumnitrider och kryolit kunde 
förekomma. Aluminiumaskan bestod av 80 – 95 % aluminiumoxid, 2 – 15 % aluminium-
metall, 1 – 5 % natrium- och kaliumklorider. Dessutom har man fraktat hit tegel- och 
askrester. (1984-88 fraktades saltslaggen till en upparbetningsanläggning i Horndal och 1990 
till Norge.) Den sammanlagda mängden avfall från aluminiumverket uppskattas till 
150 000 ton. 1989 omhändertogs 13 655 ton skrotråvara och 10 760 ton askråvara. Man 
använde 6 019 ton klor, 4 618 ton salt, 50 ton kalk och 40 ton fältspat. Av detta producerade 
man 16 349 ton aluminium. I samband med nedläggningen täcktes avfallet1991. 
 
Aluminiumverkets avfall på Karlslundstippen är idag ett av de största miljöproblemen i 
Avesta. Lakvattnet pumpas till Krylbo reningsverk. Halter av ammoniumkväve har uppmätts 
till 3 500 mg/l och av halter av salter har uppmätts 40 000 mg/l klorid, 24 000 mg/l natrium 
och 10 000 mg/l kalium. Utsläppen till Dalälven är 130 ton/år av ammoniumkväve och 1 440 
ton/år av klorid. Sedimentprover visar kadmiumhalter på 1,54 mg/kg torrsubstans och 
zinkvärden på 761 mg/kg torrsubstans. 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Skrubbervattnet som tidigare släpptes ut i Dalälven har sannolikt redan nått flera recipienter, 
däribland Östersjön. Aktuellt med tanker på framtida översvämningar är de ämnen som idag 
finns kvar i sedimenten, och då framförallt de ämnen man funnit i mycket höga halter, d.v.s. 
kadmium och zink, samt det kvarvarande avfallet vid olika tippar och på industritomten. 
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Dessa ämnen kan till följd av översvämningen komma i omlopp på det sätt som redan 
beskrivits och utgör därmed en ytterligare potentiell risk. 
 
Inverkan av översvämning på avfall som nu ligger på tipp hanteras i senare avsnitt under 
deponier. Av det avfall som kvarstår på industrimarken är potentiella föroreningar som kan 
komma i omlopp framförallt aluminiumoxid och cyanider.   
 
Bilskrotningsföretag 
I dag omfattar branschen cirka 350 auktoriserade bilskrotningsföretag i landet (NV, 
www.naturvardsverket.se, december 2006). De icke-auktoriserade får enligt bilskrotnings-
lagen inte fortsätta med sin verksamhet utan måste söka auktorisation för att få fortsätta med 
verksamheten. Bilskroten monterar bort de bildelar som kan säljas vidare och eventuella 
miljöfarliga bildelar. Miljöfarliga vätskor samlas upp och skickas till avfallsanläggning. Efter 
demontering skickas karossen till någon av landets fragmenteringsanläggningar (NV, 
www.naturvardsverket.se).  
 
Kända miljöeffekter 
Bilskrotningsverksamhet klassas i MIFO inventeringen vanligtvis som klass 2 eller 3 (NV 
4393). Enligt www.skrotbil.nu innehåller en skrotbil ungefär följande ämnen: bly (batteri + 
däck) 7,2 kg, olja 6 liter, drivmedel 5 liter, etylenglykol 2,5 liter, koncentrerad svavelsyra 
(batteri) 1,5 liter, kvicksilver 10 gram, högaromatisk olja (däck) 2 kg, metaller (mest järn) 
650 kg. Vilka alla kan orsaka stor skada om de kommer ut i naturen.  De föroreningar som 
främst förekommer vid en bilskrotningsverksamhet är oljor, kylarvätska, aromater, klorerade 
lösningsmedel, glykol, (tung)metaller, PAH, PCB och drivmedel. Kvicksilver kan förekomma 
i kontakter och sensorer och PCB kan finnas bl.a. i kablar. Vid eventuell kabelbränning 
uppstår främst giftiga rökgaser, men även marken kan tillföras miljöfarliga ämnen. Kablarna 
innehåller koppar, bly och aluminium och isoleringsmaterialet kan bestå av gummi, olika 
plastmaterial, oljeindränkt papper eller isolerolja (Lamme 2003). Det vill säga i regel ytliga 
föroreningar som tillförs marken direkt vid t.ex. spill i hanteringen, olyckor eller läckage.  
Diesel och oljor innehåller bl.a. PAH, polyaromatiska kolväten, av vilka flera PAH är 
misstänkta eller troliga carcinogener (Lindmark & Elming 2001). PAH är giftiga mot 
vattenorganismer, svårnedbrytbara och reproduktionsstörande. Kylarvätska innehåller 
hälsoskadlig etylenglykol men kan även innehålla bly och andra tungmetaller samt 
rostskyddsmedel. I ett bilbatteri finns svavelsyra som kan korrodera blyelektroderna vilket 
skulle kunna medföra ett läckage av både blysulfat och svavelsyra. Skrotverksamheten berör 
en mängd olika föremål varför andelen metaller som förekommer är stor, de vanligast 
förekommande är dock bly, kvicksilver, koppar, aluminium, zink, kadmium och krom 
(Lamme 2003). Den skrotbilsverksamhet som förekommit på Runns norra strand 
(Strandvägen) har enligt markundersökningen år 2000 troligtvis förorenat marken med 
oljeprodukter (Karlsson 2000). 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
De flesta av föroreningarna sprids lätt vidare med vatten och därmed leder ett förhöjt 
vattenflöde, ökad grundvattennivå liksom en översvämning till att spridningen ökar. Höga 
flöden samt översvämning kan även leda till erosion vilket innebär att riskerna för 
föroreningsspridning ökar.  Likaså ökar risken för ytavrinning och föroreningsspridning vid 
kraftig nederbörd. 
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6.3.2 Verkstadsindustri och ytbehandling 
Man kan dela in produktionsstegen inom verkstadsindustrin i metallbearbetning, 
värmebehandling/härdning, ytbehandling, hopfogning och montering. I alla dessa steg 
förekommer kemikalieanvändning. Bearbetningen av metall kan antingen vara avverkande 
eller plastisk. De huvudsakliga skärvätskor som används inom metallbearbetningen är 
emulsioner, vattenlösliga synteter eller raka oljor. Emulsionerna består förutom vatten och 
olja av tillsatser s.k. additiv. Raka oljor innehåller olja och oljelösliga additiv. Vattenlösliga 
syntetrar innehåller lösta polymerer och ett antal additiv. Additiven kan indelas i 
högtrycksadditiv, biocider, emulgatorer, skumdämpare, antioxidanter och 
korrosionsinhibitatorer (Sundqvist & Holmberg 2001). 
 
Inom begreppet ytbehandling ingår flera olika processer som bl.a. förbehandling t.ex. 
avfettning och betning, men även ytomvandling t.ex. fosfatering, metallbeläggning och 
lackering. Avfettningen syftar till att avlägsna ytbeläggning, detta ger upphov till avfall i form 
av förbrukade bad och vätskor (t.ex. trikloretylen), samt utsläpp till vatten av lösta organiska 
ämnen och metaller (Sundqvist & Holmberg 2001). Betning används för att ta bort t.ex. rost 
och andra oxidskikt från metallytor. Betningen sker oftast genom att godset doppas i en syra 
eller blandning av syror. Vanliga betkemikalier är t.ex. svavelsyra, salpetersyra, saltsyra, 
fosforsyra, kromsyra och väteperoxid. Elektrolytisk betning förekommer också, detta sker i 
bad med komplexbildare bestående av t.ex. EDTA, NTA, glukonsyra och oxalsyra (Lindberg 
& Werneman 2001). Ytomvandling delas in i passivisering, fosfatering och kromatering. 
Passivisering ger ett skyddande skikt på metaller speciellt rostfritt stål och koppar, här 
används bl.a. salpetersyra och även ammoniumsulfat och kopparsulfat Fosfatering och 
kromatering ger godset bl.a. korrosionsskydd. De vanligaste fosfateringsmetoderna är 
järnfosfatering (främst alkalifosfater), zinkfosfatering (fosforsyra, zinksalter, nitrater, nitriter, 
klorater) och manganfosfatering (fosforsyra och mangansalter) (Sundqvist & Holmberg 
2001). Metallbeläggning delas i sin tur in i kemisk metallbeläggning/avmetallisering och 
elektrolytisk ytbehandling. Den kemiska metallbeläggningen sker främst på glas och plast 
men även metaller, beståndsdelar i baden är metallsalter (nickel och koppar), reduktionsmedel 
och komplexbildare. Avmetallisering innebär att metallskikt avlägsnas, baden innehåller bl.a. 
svavelsyra, saltsyra, salpetersyra, fosforsyra och komplexbildare. Den elektrolytiska 
ytbehandlingen kan delas in i olika undergrupper (använda kemikalier i nedanstående 
processer inom parantes) som t.ex. elektrolytisk polering, anodisering, svartoxidering 
(natriumhydroxid, natriumnitrat, natriumnitrit), elektrolytisk förzinkning (zinkcyanid, 
natriumcyanid, natriumhydroxid), elektrolytisk förnickling (sulfat, klorid, borsyra), 
elektrolytisk förkromning (kromsyra, svavelsyra) och elektrolytisk kadmiering (alkalisk 
kadmium- och natriumcyanidlösning) (Sundqvist & Holmberg 2001). 
 
Dalarnas sliperi och förnicklingsfabrik utförde enligt uppgift förkromning, förnickling, 
förzinkning, kadmiering och galvanisering. I dessa processer användes bl.a. svavelsyra, 
nickel, krom, zink och kadmium. Förzinkning är den vanligaste metallbeläggningsmetoden, 
denna metod ger stålmaterial korrosionsskydd. Olika typer av zinkbad finns t.ex. cyanid-
baserade, alkaliska cyanidfria bad, neutrala bad och sura bad. Förnickling är en metod som 
använts för bl.a. dekorativa ändamål men även som korrosionsskydd. Baden består oftast av 
nickelsulfat, nickelklorid och borsyra och har en nickelkoncentration på ca 75 g/l. 
Förkromning används dels som dekoration och dels för att ge en hård och slitstark yta. Genom 
att lägga ett tjockt lager krom direkt på grundmetallen erhålls en s.k. hårdförkromning, alltså 
en hård och slitstark yta (Lindberg & Werneman 2000). 
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Billackering räknas också till branschen ytbehandling. De processer som sker vid billackering 
innefattar bl.a. avfettning, och där används alkaliska och petroleumbaserade avfettningsmedel. 
Avfettning kan delas in i tre olika grupper beroende på metod. Den dominerande metoden vid 
vattenbaserad avfettning är alkalisk avfettning. Avfettningsvätskan består då av 
natriumhydroxid, -fosfater, -pyrosulfater, -metasilikater, -glukonater, -karbonater, 
natriumsalter av EDTA, NTA och natriumcyanider. De lösningsmedel som används vid 
avfettning med organiska lösningsmedel är halogenerade lösningsmedel som t.ex. 
trikloretylen, perkloretylen, petroleumbaserade lösningsmedel som t.ex. fotogen och lacknafta 
och övriga organiska lösningsmedel som t.ex. etyllaktat och etanol. 
Emulsionsavfettning är den tredje metoden och den innebär användning av lösningsmedel 
emulgerat i vatten och med tillsats av något ytaktivt ämne (Sundqvist & Holmberg 2001). 
 
Kända miljöeffekter 
Föroreningar tillförs marken och grundvattnet främst genom spill vid hantering av gods och 
kemikalier och bl.a. läckande förvaringstankar för kemikalier, brännolja och drivmedel. 
Spridningshastigheten och arean kemikalien sprids över ökar om ytan inte är hårdgjord. 
Spridningshastigheten ökar även med ökad kornstorlek (Sundqvist & Holmberg 2001). 
Stora utsläpp sker också via diken av orent avloppsvatten. 
 
De färger som används vid billackering innehåller lösningsmedel i form av estrar och 
alkoholer. Rostskyddsverkande grundfärger kan innehålla zinkkromat, zinkfosfat, blykromat 
och järnoxid. Risken för markföroreningar är stor om kemikalierna inte hanteras på ett 
godtagbart sätt (Lindberg & Werneman 2000). 
 
Föroreningar som uppkommer från en metallytbehandlare är metaller, stabila, toxiska 
och/eller bioackumulerbara organiska ämnen, lösningsmedel, stoft samt avfall t.ex. 
metallhydroxidslam, oljeslam och cyanidavfall. De vanligaste metallerna är koppar, krom, 
nickel och zink som kan nå yt- och grundvatten om förbrukade orenade process- och sköljbad 
släpps ut (Lindberg & Werneman 2001). 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Spill som når, eller redan finns i, marken kan till följd av översvämningen komma i omlopp 
till följd av förhöjd grundvattennivå eller till följd av erosion av förorenad mark och utgör 
därmed en potentiell risk. Spridningshastigheten av utläckage ökar i samband med ökade 
flöden. 
 
Inverkan av översvämning på slam eller avfall som nu ligger på tipp hanteras i senare avsnitt 
under deponier.   
 

6.3.3 Kloratfabrik 
Beskrivningen nedan är sammanställd från Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000, Månsbo 
kloratfabrik – industrihistorik kartläggning med avseende på förorenad mark, 
Miljövårdsenheten Rapport 2000:16, Länsstyrelsen Dalarnas län 
Klorattillverkningen i Månsbo (karta samma som ovan, figur 6.1) som var den andra 
kloratfabriken i världen som tillverkade klorat på elektrolytisk väg, började år 1894. Vid 
fabriken tillverkades kalium- och natriumklorat samt perklorat. Vid sekelskiftet började man 
även producera kalciumkarbid och efter några år även kalkkväve. Vid fabriken pågick även 
forskning och utveckling och bland annat arbetade man med metoder att för att ta fram nya 
produkter ur kalkkvävet såsom melamin, karbid, guandin och olika cyanider samt karbamid. 
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Vid fabriken har genom årens lopp även framställt acetylen, etylalkohol, acetaldehyd, 
ättiksyra, tetrakloretan och trikloretylen samt fosfor, fosforsyra och fosforpentoxid.  Vid 
framställningen av klorat var ett av de stora miljöproblemen att det bildades klorgas vid 
elektrolysen. Av industrin finns idag aluminiumfabriken och fosforfabriken samt några 
magasin invid denna kvar. 
 
Känd miljöinverkan 
I Naturvårdsverkets genomgång av miljörisker vid kloratframställning pekar man främst på två 
problem: Vid användning av grafitelektroder bildas ett dioxin/furanhaltigt grafitslam i processen 
och dessutom används kaliumbikromat (K2Cr2O7) som buffertsalt i elektrolysen, varför giftigt  
6-värt krom kan finnas i avfallet. Under lång tid spolades eller dumpades det mesta avfallet från 
fabriken rakt ut i Dalälven. Under perioden 1955 – 1962 deponerades vissa rester från den gula 
fosfortillverkningen i en mosse vid Rembo. I en skrivelse inkommen till länsstyrelsen 1972 
uppges att man sedan 1930-talet lag sitt industriavfall på en avfallstipp belägen på egen mark 
därefter började man lägga avfallet på en enskild tipp i Avestaområdet tillhörig Gränges 
aluminium (troligen Karlsund). I en annan skrivelse från 1989 uppges att man ända till 1973 
deponerat viss gamma utrustning, cellrester, tegel samt filterslam innehållande klorater och 
bikromat vid den s.k. Månsbotippen belägen på bolagets mark. På Gubbmosstippen lade man 
kaliumklorat, kopparsalter och röd fosfor. En undersökning av ytvattnet 1957 men varken koppar, 
krom eller nickel kunde påvisas men man fann höga halter kloridjoner, järn, mangan och fosfat. 
1960 öppnade man Karslundstippen och Gubbmosstippen stängde (mellan 1960-64). 1963 fann 
man att laxyngel dog till följd av utsläpp från kloratfabrikens produktion av vit fosfor, varvid 
åtgärder vidtogs och 1966 upphörde produktionen av vit fosfor. 1969 uppdagades problem till 
följd av utsläpp av fosforpentoxid och av klorex från själva kloratfabriken. 1972 uppges att man 
från kloratfabriken dumpade 60 ton elektrodskrot (rödformiga magnetitelektroder med tunn 
kopparbeläggning inuti), 20 ton järnslam (järnoxider och ca 25 % kaliumklorat) och ca 5 ton 
emballageskrot. Från fosforfabriken kom ca 45 ton trikalciumfosfat och ca 2 ton emballageskrot. 
Fosforfabriken såldes 1981 i samband med detta gjordes en sanering. När avfallet grävdes upp var 
det så fosforhaltigt att det började brinna. Det uppgrävda materialet deponerades på kommunens 
tipp i Karslund och på Avesta AB tipp vid södra verken. Övrigt som fanns i lager fraktades till 
Tyskland eller SAKAB för destruktion eller annat omhändertagande. 

 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Av det krom som tidigare släpptes ut i Dalälven finns sannolikt viss mängd kvar i sedimenten. 
Detta kan vid höga flöden och översvämning komma i omlopp och därmed spridas och för-
flyttas. Inverkan av översvämning på avfall som nu ligger på tipp hanteras i senare avsnitt 
under deponier.  
 

6.3.4 Gasverk 
Beskrivningen nedan är sammanställd från Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000, Falu gasverk – industrihistorik 
kartläggning med avseende på förorenad mark, Miljövårdsenheten Rapport 2000:12, Länsstyrelsen Dalarnas 
län 
Principen att framställa stadsgas ur stenkol demonstrerades första gången i slutet av 1700-talet 
i England av William Murdoch. Det första kommersiella gasverket i Sverige byggdes i 
Göteborg 1846. De första fabrikerna hade som uppgift att sörja för gatubelysning. Först på 
1900-talet började gas mera allmänt användas för uppvärmning. De flesta större städer anlade 
ett eller flera gasverk. Som mest fanns det 37 gasverk runt om i Sverige. Kolgasverksepoken 
tog definitivt slut under 1960-talet. För husuppvärmning hade man övergått till olja, varvid 
avsättningen för gasverkens viktigaste biprodukt, koksen, försvunnit. De flesta produktions-
anläggningar skrotades men ett antal större gasverk övergick till spaltgasproduktion. Idag är 
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det bara Stockholm som har ett gasverk kvar och där tillverkas spaltgas med lättbensin som 
råvara.  
 
Falu gasverk byggdes 1915-1916 av AB Svenska Gasverk och från starten omfattade 
gasverket tre retortugnar samt en gasklocka om 1 000 kbm. Verket lades ned 1951 och revs 
strax därefter. Under perioden 1930-1951 hade man förgasat 40 145 ton kol, 669 ton ved och 
115 ton kutterspån ur vilket man utvunnit 28 101, 5 ton koks och 15 971 570 kbm gas. 
 
Känd miljöinverkan 
Gasverkstomter är oftast starkt förorenade. Kombinationen av annan eller tidigare 
verksamhet, till exempel ett äldre svavelkokeri på platsen vid Falu gasverk, förvärrar 
ytterligare situationen. Man kan förmoda att en hel del av restprodukterna från dessa tidigare 
verksamheter finns kvar i området och troligen har de även använts som fyllnad, t.ex. för att 
fylla ut Tisken vars strandlinje just här flyttats ut närmare 60 meter under den tid gasverket 
var i gång. Vid en undersökning som utfördes 1993 togs nio jordprov genom vilka man kunde 
konstatera mycket höga halter av bly, arsenik och svavel i marken. För bly så fanns i samtliga 
prover, utom ett, höga blyvärden (upp till 6300 mg/kg torrsubstans(TS), där 800 mg/kg TS är 
gränsen för mycket allvarligt). För arsenik är gränsvärdet 15 och detta överträffades i sex av 
proven (Högsta värdet är1 600mg/kg TS, där gränsen för mycket allvarligt är 150mg/kg TS). 
Även mycket höga halter av svavel påträffades i ett par prov. Ett av proven är taget på 
gasverksavfall och i detta finns förhöjda cyanid- och PAH-halter. Cyanidhalt på 99 mg/kgTS 
får anses vara allvarlig (gränsvärde 30 mg/kg TS). Även PAH-halten på 71 mg/kg TS är 
allvarlig (gränsvärde 20 mg/kg TS). Man gjorde också jordartskartering av ett antal 
borrprover. I dessa kan man tydligt se meterdjupa uppfyllningar med slaggprodukter från 
gasverket och ett fyra decimeter tjockt lager med svavelrester vid det gamla svavelkokeriet. 
Området har täklts för att förhindra en vidare sprdining och exponering av föroreningarna. 
Efter saneringen har det blivit bättre men inte så bra att det är problem- och luktfritt i de 
lokaler som nu finns på området.  
 
De vanligaste föroreningarna vid en gasverkstomt är PAH, enkla aromatiska kolväten, 
fenoler, kresoler, ringformade kväveföreningar som pyridin och kinoliner, metaller som t.ex. 
bly, kvicksilver och kadmium, cyanider, ammoniak och ammoniaksalter, svavelföreningar, 
syror och baser samt oljerester (sista stycket är ur Länsstyrelsen Dalarnas län, 2004, 
Inventering av förorenade områden i Dalarnas län – industriområden vid Runns norra 
strand, Miljövårdsenheten Rapport 2004:20, Länsstyrelsen Dalarnas län med hänvisning till 
NV Rapport 4393). 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
De föroreningar som använts för utfyllnad i Tisken kan komma i omlopp i samband med 
översvämning. Dels kan det ske ett utläckage i sig till följd av att utfyllnadsmassorna täcks av 
vattnet men också till följd av möjlig erosion och att partiklar med föroreningar kommer att 
kunna frigöras och transporteras med vattenmassorna. De föroreningar som kan vara aktuella 
är bly, arsenik och svavel. Detta kan leda till förhöjda halter av dessa föroreningar vilket kan 
påverka vattenkvaliteten. Förhöjda metallhalter är allvarliga eftersom metaller kan ge 
biologiska störningar redan vid låga halter. 
 
I marken vid gasverket är det framförallt PAH och cyanider men även enkla aromatiska 
kolväten, kreosoler och fenoler, ringformade kväveföreningar som pyridiner och kinoliner, 
metaller som t.ex. bly, kvicksilver, kadmium, cyanider, ammoniak och ammoniaksalter, 
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svavelföreningar, syror och baser samt oljerester som kan komma i omlopp till följd av 
översvämning och förhöjda flöden. 
 

6.3.5 Pappersbruk 
Beskrivningen sammanställd efter rapport från länsstyrelsen Dalarnas län, 2000, 
Pappersbruk i Dalarna – en översikt ur miljösynpunkt, Miljövårdsenheten Rapport 2000:14, 
Länsstyrelsen Dalarnas län (allmän del) och Turbo 
Allmänt 
Pappersmassa kan tillverkas på olika sätt. Man kan skilja på kemisk massa, mekanisk massa 
och returmassa. 
 
Sveriges första slipmassafabrik byggdes 1856 i Trollhättan. På 1870-talet byggdes de första 
sulfit- och sulfatfabrikerna. I början av seklet var sulfitmetoden den vanligaste. Den gav en 
ljusare massa som även kunde blekas med klor. Dessutom var råvarorna till kokvätskan 
billiga: kalksten och svavelkis. Så småningom lärde man sätt att lösa ut de färgade 
ligninföreningarna ur sulfatmassan och man lärde sig att bleka även denna. Råvarorna var 
dock dyra. Sedan man utvecklat och förbättrat återvinningsmetoderna växte metoden starkt 
och blev snart den dominerande. Idag växer andelen mekanisk massa då den är billig och man 
lärt sig att få fram bättre fiberegenskaper. Det har funnits ca 250 fabriker i landet för 
tillverkning av massa och papper. Idag sker den största produktionen vid integrerade 
massa/pappersfabriker. Man använder mest mekanisk massa (30 %) eller sulfatmassa (60 %). 
 
Kända miljöeffekter 
Vid tillverkning av pappersmassa uppkommer ett flertal avfallsprodukter till luft, mark och 
vatten. Problemen vid utsläpp av fiberrester uppmärksammades redan i pappersindustrins 
barndom eftersom detta leder till syrebrist i vattnen med följande fiskdöd.  Ur efterbehand-
lingssynpunkt är branschens viktigaste föroreningar PCB, kvicksilver, klorerade organiska 
substanser och tungmetaller. 
 
PCB-problematiken är knuten till returpappersfabriker som använt PCB-innehållande papper. 
Föroreningen kan uppträda i recipienter och tippar där avfall från avsvärtningen deponerats. 
Om bruk använt fenylkvicksilver för massaimpregnering och/eller slembekämpning kan 
kvicksilver förekomma i fiberbankar utanför bruket och i tippar där fiberslam deponerats. En 
del av det ursprungliga fenylkvicksilvret har omvandlats till andra förekomstformer. 
Klorerade organiska substanser härstammar från massablekning med klorhaltiga kemikalier. 
Föroreningen uppträder i recipienter och deponier. Tungmetaller kan lakas ut från bl.a. 
industriers tippar. 
 
De flesta skogsindustrier har tippar inom industriområdet. På tipparna deponeras allt icke 
miljöfarligt avfall från fabrikerna om det inte återanvänds eller deponeras någon annanstans. 
Lakvatten från tipparna innehåller höga halter av organiska ämnen och tungmetaller. Vattnet 
är ofta syretärande och toxiskt mot vattenlevande organismer. 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
För inverkan vid översvämning är det framförallt de ämnen som även är intressanta ur ett 
efterbehandlingsperspektiv, d.v.s. PCB, kvicksilver, klorerade organiska substanser och 
tungmetaller som kan förekomma i tippar eller fiberbankar utanför bruket. Vid översvämning 
kan dessa täckas av vatten vilket leder till att föroreningarna kan spridas med vattnet. 
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Inverkan av översvämning på avfall som nu ligger på tipp hanteras i senare avsnitt under 
deponier.  
 

6.3.6 Kemtvättar 
Kemikalieanvändningen i kemtvättar har varierat under årens lopp. I Dalarna har det funnits 
relativt många kemtvättar. Under den tidsperiod då till exempel Falu Tvätt AB var verksam 
användes främst bensen, varnolen (ca1880-1935), trikloretylen (ca 1930-1975) och 
perkloretylen (ca 1950-2000). De vanligaste vättvätskorna nu är perkloretylen och CFC 
(klorflourkarboner) (NV 4142). När tvätten skedde manuellt förekom troligen mycket spill 
kring tvättkaren och dropp av lösningsmedel i samband med tvättorkningen (Länsstyrelsen 
Gävleborg, 2004:4). Risken för spill av kemikalier är störst främst vid äldre anläggningar t.ex. 
vid påfyllning av lösningsmedel i lagringstankar och i maskinernas tankar. Vid återvinning av 
lösningsmedel används en destillator, smuts från tvätten blir kvar i denna medan återvunnet 
lösningsmedel pumpas tillbaka till maskinens tank. Det förekom förr att denna 
destillationsrest dumpades på marken utanför tvätten. Även kontaktvattnet, d.v.s. den lilla 
mängd vatten som finns i maskinen och avskiljs samtidigt som lösningsmedlet återvinns, har i 
äldre maskiner gått direkt till avloppsnätet. Kontaktvattnet innehåller alltid en mindre mängd 
lösningsmedel (Länsstyrelsen Gävleborg 2004:4).  
 
Kända miljöeffekter 
De föroreningar som kan uppkomma från en kemtvättanläggning är filterpulver, 
tvättförstärkare (tensider bl.a.), fett eller olja, salter, CFC eller perkloretylen och 
avloppsvatten. Utsläpp av CFC bidrar till växthuseffekten och uttunning av ozonskiktet i 
stratosfären. Perkloretylen påverkar det centrala nervsystemet, levern och njurarna, en ökad 
risk för cancer föreligger också. Perkloretylen har låg nedbrytbarhet och bildar toxiska 
nedbrytningsprodukter, är giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön (Lindberg & Werneman 2000). 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Vid höga flöden samt vid översvämning som även leder till erosion kan riskerna för 
föroreningsspridning av framförallt bensen, varolen och tri- och perkloretylen att öka.   
 

6.3.7 Sågverk 
Sågverk med doppningsverksamhet har betydligt större behov av efterbehandlingsåtgärder än 
sågverk utan doppning. I Dalarna har 25 sågverk angivit att de har bedrivit doppningsverk-
samhet. Den vanligaste doppningskemikalien var pentaklorfenol som användes fram till 1977, 
även kvicksilverpreparat har använts. Den naturliga nedbrytningen av pentaklorfenol sker 
långsamt, klorfenoler kan även metaboliseras till ännu mer toxiska ämnen (SNV 4393). 
Pentaklorfenol är mycket lösliga i organiska lösningar och i vatten. Det är även mycket giftigt 
vid hudkontakt, förtäring och inandning. Pentaklorfenol är också mycket giftigt för 
vattenorganismer och kan förorsaka skadliga effekter i vattenmiljön på lång sikt (Sandin & 
Werneman 2000). De aktuella sågverken i bl.a. Korsnäs och Hälsingstrand var aktiva under 
slutet av 1800-talet och fram till 1950-talet. Dessa sågverk hade enligt uppgift ingen 
doppningsverksamhet. Avfall som kan finnas vid sågverk utan doppningsverksamhet består 
antagligen enbart av bark och spån som bildas vid barkning, hyvling och sågning och medför 
troligen inga allvarliga miljöeffekter. Eventuellt kan det också förekomma extraktivämnen 
som bl.a. lågmolekylärt socker, fenoler, hartssyror och andra terpentiner och steroler som 
lakats ur timmer vid bevattning (NV 4393).  
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Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Sågverk med doppningsverksamhet har samma miljöeffekter som träimpregneringsverk-
samhet. Ingen betydelsefull förändring av föroreningsspridning kan förväntas för sågverk utan 
doppningsverksamhet 
 

6.3.8 Träimpregnering och kolning 
Under 1900-talets början användes främst kreosot som impregneringsmedel. Kreosot 
innehåller bl.a. polyaromatiska kolväten (PAH) och vissa heterocykliska föreningar (NV, 
4963). Andra impregneringsmedel som användes denna tid var t.ex. kopparsulfat, BIS-salt 
som bl.a. kunde innehålla arsenik, krom, koppar och zink. Åtgången vid impregnering med 
kreosot var ca 150 – 400 kg/m3 virke (Carlbom 2003). De högsta föroreningshalterna vid 
tryckimpregneringsanläggningar, återfinns vid lucköppningen till impregneringstuben, samt in 
och utkörningsspåret till cylindern. Spåret lades tidigare direkt på marken utan uppsamlings-
anordning, en uppsamlingsficka fanns dock ofta under cylinderluckan där utrinnande 
impregneringsvätska samlades upp och ibland återgick till processen (NV 4963). Höga halter 
återfinns även vid upplagsplatser för impregnerat virke. Halterna kan variera mycket kraftigt 
inom små avstånd, ned till decimeteravstånd (Carlbom 2003). Före 1970-talet var det vanligt 
att impregneringsanläggningarna var uppställda direkt på marken och vätskan fick ofta rinna 
av utanför impregneringstuben (NV 4393). 
 
Kreosot kan framställas ur både sten- och träkolstjära. Dock är produktionen av trätjäre-
kreosot mycket liten. Kreosot gjord av träkol är lågkokande och består främst av fenol, kresol 
och guajakol. Kreosot blandas av de destillat som har kokpunkter över 200 ºC, destillationen 
avbryts vid 360 ºC. De fraktioner som destilleras av under 200 ºC innehåller t.ex. bensen, 
toluen, xylen och fenol och används som kemiska råvaror eller bränslen (Kemikalieinspek-
tionen 2004). 
 
En större tryckimpregneringsanläggning har funnits på norra Runns strand, Sågudden. Den 
var i bruk under början av 1900-talet. På Sågudden och även strax nordväst om udden, där nu 
Scandbook AB och Förlagssystem AB har sina lokaler (Sundkvist, 2004), har Korsnäs 
kolningsverksamhet ägt rum under åren 1850-1945. Vid framställning av träkol måste veden 
upphettas till 500ºC med ingen eller begränsad tillgång på luft, d.v.s. en pyrolysprocess 
(torrdestillation). Vid upphettning bryts veden ned och vätehaltiga flyktiga beståndsdelar 
avgår som gas. Därefter återstår fast träkol. Om gastemperaturen sänks kondenserar delar av 
gasinnehållet till tjära (Kallvi & Ittner, 2003). Biprodukter som kan bildas vid kolning är 
trätjära, terpentin och PAH. Trätjära innehåller terpener (måttlig farlighet), substituerad 
naftalen och fenantren, d.v.s. substituerade PAH (hög till mycket hög farlighet) och 
föroreningar som bildas vid nedbrytning av trä (låg farlighet).  
 
Kända miljöeffekter 
Kreosot är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Växter i direktkontakt kan få problem 
med tillväxt och även brännskadeliknande symptom. Kreosot sprids ofta som en egen fas och 
sjunker genom jordprofilen tills det når ett tätlager som t.ex. lera (Carlbom 2003). 
Föroreningshalterna av kreosot i grundvattnet kan i anslutning till en sådan förorening kraftigt 
överstiga lösligheten i vatten. Vid mindre spill av kreosot sker en uppdelning av dess 
komponenter, de högmolekylära polyaromaterna (PAH), fler än tre ringar, fastläggs mycket 
starkt och snabbt till jordpartiklarna. De lågmolekylära polyaromaterna (PAH), två och tre 
ringar, är flyktigare och lösliga i vatten. Kreosot kan förekomma i linser eller ansamlingar i 
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jordlagren beroende på markens struktur och förekomst av stenar etc. Kreosot som bundits till 
jordpartiklar kan lösas upp i kontakt med organiska lösningsmedel, t.ex. vid spill av 
drivmedel (NV, 4963). 
 
Fastläggning av metallerna arsenik, krom, zink och koppar sker främst i de översta mark-
lagren, resten fastläggs under transporten med vatten nedåt i marken. Arsenik kan bilda 
svårlösliga föreningar med järn och aluminium i sur miljö och med kalcium i basisk miljö. 
Koppar och krom binds starkt till jordpartiklar, zink binds inte fullt så starkt vilket får till följd 
att zink får större rörlighet.  
 
Träskyddsmedel med klorfenoler som aktiva ämnen innehåller föroreningar som uppvisar 
olika beteenden i mark. Bland annat har analyser av finska klorfenolmedel, som även 
förekommit på den svenska marknaden visat sig innehålla dioxiner. Dioxiner fastläggs till stor 
del i jordlagrens översta skikt och är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning. 
Pentaklorfenol fastläggs relativt starkt till jord. I Finland där klorfenoler utnyttjats i väsentligt 
större omfattning för träskyddsbehandling än i Sverige visar undersökningar att 
klorfenolhalten i jordlagren i anslutning till doppningskar kan uppgå till 10 – 10000 mg/kg 
TS. Inom upplagsområden för behandlat virke kan halterna i jordlagren ligga inom intervallet 
0,01 – 10 mg/kg TS. I flera fall har också grundvattnet förorenats i anslutning till doppnings-
anläggningar. Klorfenoler kan oxideras genom UV-ljus och även brytas ned av bakterier. Den 
naturliga nedbrytningen i jord är dock mycket långsam och kan pågå i decennier. (Inventering 
av förorenade områden i dalarnas län- Massa och pappersindustri, träimpregnering och 
sågverk, Länsstyrelsen Dalarna, miljövårdsenheten, Rapport 2003:9: Klorfenoler, 
Naturvårdsverket, 1999) 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
För metaller och kreosot är risken för ökad spridning av föroreningar framförallt genom 
partikelspridning, d.v.s. partikeltransport till följd av mekanisk inverkan på marken till följd 
av själva översvämningen och höga flöden och ännu mer vid samtida erosion. Det vill säga en 
ökad föroreningsspridning kan komma att ske genom att föroreningarna följer med markpar-
tiklarna och därmed sprids eller förflyttas.  Ytterligare ökad riks kan förväntas där mark-
förorening föreligger precis vid strandkanten och i områden med stor risk för ras, skred och 
erosion av de förorenade massorna. 
 
För klorfenoler som är betydligt vattenlösligare och mindre bundna i marken leder ett ökat 
vattenflöde i sig till en ökad spridning. Hur detta påverkar riskerna kan dock variera eftersom 
spridning med de ökade vattenmängderna också leder till utspädning av föroreningen. 
 

6.3.9 Grafisk industri 
Numera är de flesta miljöfarliga processer inom den grafiska industrin helt slutna och 
kemikalierna återanvänds. Tidigare släpptes i vissa fall kemikalier ut helt orenade till 
avloppsreningsverk. Under 1990-talet gick processerna i grafisk industri till i följande 
processteg. Först designas text och bild och ställs i ordning som sedan exponeras mot ett 
ljuskänsligt skikt och sedan överförs sidan till en tryckform, en kliché (högtryck, flexografi), 
plåt (offset), vals (djuptryck) eller schablon (screentryck). Tryckningen sker därefter på ark 
eller pappersbana som passerar ett antal tryckverk beroende på färgantalet. 
Tryckfärgens bärare är oftast ett lösningsmedel som binds eller avdunstas från papperet. 
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Rengöring av valsar, tryckformer och färgkar kan ske manuellt eller maskinellt. Några 
exempel på använda råvaror och kemikalier är när det gäller fotokemikalier: framkallningsbad 
(hydrokinon, fenidon), fixerbad (natriumsulfit) och etsbad (ferrocyanider). 
Ljuskänsliga polymera skikt på plåtar kan innehålla bl.a. högpolymera bindemedel och 
organiska diazoföreningar. Framkallningsvätskor för tryckformar är oftast vattenspädbara och 
innehåller tensider och alkalisalter men även organiska vätskor som innehåller bl.a. alkoholer 
och klorerade lösningsmedel används. Ytbehandlingsbad som används vid förkoppring, 
etsning och förkromning innehåller bl.a. svavelsyra, kopparsulfat, järnklorid och kromsyra. 
Under 1985 uppskattades att totalt 7000 ton kolväten/år släpptes ut från den grafiska industrin 
och det motsvarade ca 10 % av industrins totala utsläpp av kolväten (NV, branschfakta 1990). 
Utsläpp från grafisk industri och högtryck eller arkoffset är små. Färger med längre torktid 
används och som har lågt innehåll av lösningsmedel. Vid andra tryckmetoder som t.ex. 
screentryck används stora mängder färg och avgången av lösningsmedel är stor, bl.a. används 
lacknafta, cyklohexan, xylen, etylglykol och etylglykolacetat. Utsläpp av lösningsmedel till 
luft kan även ske vid rengöring av valsar, schabloner, färgkar mm Framkallning av 
polymerklichéer kan ske med organiska lösningsmedel som t.ex. tri eller perkloretylen, en 
viss mängd lösningsmedel avgår till luften. Utsläpp till vatten sker främst vid den fotografiska 
verksamheten, vid djupläggning av tryckformar och vid rengöring av valsar, tryckformar och 
screenramar. (NV, Branschfakta 1990). 
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Framförallt är det föroreningar som redan nått sedimenten såsom krom från äldre 
anläggningar som kan komma i omlopp på samma sätt som övriga sedimenttransporterade 
föroreningar. 

6.3.10 Gruvindustri 
Texten nedan är, om inte annan källa anges, sammanställd från rapport från Länsstyrelsen 
Dalarnas län, 2005, Inventering av förorenade områden i Dalarnas Län- Gruvindustri, 
Miljövårdsenheten Rapport 2005:14, Länsstyrelsen Dalarnas län 
Gruvindustrin i dalarna har gamla anor och man tror att Falu gruva började brytas i mindre 
skal redan runt 600-talet och gruvdriften i Garpenberg har varit verksam i mer än 1000 år. 
Stora volymer gruvavfall har producerats och deponerats på olika håll i länet, 
uppskattningsvis ca 5000 objekt men flertalet är små. Gruvobjekten i Falu stad står för 87 % 
av kopparläckaget, 95 % av zinkläckaget och 90 % av kadmiumläckaget inom Dalälven 
avrinningsområde (SGI, 1990). Inom Falu stad identifierades i första hand kisbränderna vid 
f.d. svavelsyrafabriken och Ingarvsmagasinet (nya sandmagasinet) som de största källorna 
följt av rödfärgsråvaran och som prioriterade åtgärdsobjekt (SIG, 1990; Länsstyrelsen 
Dalarnas län, 2004). En stor källa i Dalälvens avrinningsområde är sandmagasinen i 
Garpenbergs gruvverksamhet. År 2005 pågår eller planeras efterbehandling för vissa objekt. 
 
Garpenbergs gruvverksamhet är det enda gruvområde som idag är i bruk i Dalarnas län och 
det bryts mer än någonsin i anläggningen. År 2003 bröt man sammanlagt 1067 kton malm i 
Garpenbergsgruvan och Garpenberg Norra. 1062 kton malm anrikades i anrikningsverket 
vilket resulterade i 106 kton råvara för metallutvinning. Garpenbergs produktion motsvarar ca 
åttio procent av Sveriges behov av zink, halva behovet av bly och en tredjedel av behovet av 
silver. Gruvan är tillsammans med Zinkgruvan i Närke de enda gruvorna med pågående 
verksamhet i Mellansverige.  
 
Gruvverksamheten i Falu koppargruva lades ned 1992 och verksamheten i Stolberg pågick 
sedan medeltiden fram till 1982. Restprodukter från äldre gruvverksamhet består av gruvvarp 
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och slagg. Gruvvarp är en lågvärdig malm som inte ansågs lönsam att använda vid 
metallframställning. Slagg är rester från hyttor där gruvmaterialet har smälts för utvinning av 
metaller. Den ”första rostningen” då malmens innehåll av svavel avgick i gasform skedde ofta 
i anslutning till gruvan. Roströken spreds och dödade vegetation på flera mils avstånd från 
gruvan. Kopparframställningens andra steg var smältning i hyttor som krävde en hög 
temperatur.  Vid smältningen spreds metaller till omgivningen med röken men inte i samma 
omfattning som vid den första rostningen. Hyttorna koncentrerades till strömpartier i 
vattendrag i närheten av gruvområden. Vid bägge smältningarna bildades storma mängder 
slagg som tippades i anslutning till hyttorna (Sandberg, 1999). Under 1800-talet började man 
använda anrikningsverk. Processen innebar att anrikningssand bildades som restprodukt och 
deponier av anrikningssand skapades. I modern anrikning består restprodukten av 
anrikningssand. Vid Falu koppargruva finns även två andra former av restprodukter. 
Rödfärgsråvaran som är vittrad gruvvarp och kisbränder som är rester från svavelsyra 
tillverkningen.  
 
Föroreningar från olika gruvverksamheter 
Föroreningar sprids från gruvavfall (varp, slagg och sanddeponi) genom att metaller lösts i 
vatten, lakats ur till vattnet, och sprids med detta.  I gruvan och på sin väg dit lakas metaller 
ut. För Falu gruva beräknades 1983 metallutsläpp av 295 ton Zink per år, 6,7 ton koppar samt 
6,7 kg kadmium per år.  För att minska tillflödet till gruvan avleddes på 1980-talet Krondikets 
vatten genom ett nytt dike väster om sandmagasinet vid Ingarvet. Sedan 1987 pumpar man 
gruvvattnet från Falu gruva till Främby avloppsreningsverk och sedan 2000 behandlar man 
det kommunala avloppsvattnet och gruvvattnet i separata reningssystem. Det bildade slammet 
körs till en särskild tipp på den kommunala avfallsanläggningen i Varggården. 1987-2000 
kördes 194 303 tom slam dit. I samband med gruvans nedläggning (1992) upphörde 
länspumpningen från gruvans lägre delar. Gruvan håller nu på att vattenfyllas upp till en nivå 
på 208 meters djup. Metallhalten kommer att minska eftersom vittringen i gruvan kommer att 
upphöra i de vattenfyllda delarna. (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2002, Falu gruva och 
tillhörande industrier – industrihistorisk kartläggning med avseende på förorenad mark, 
Miljövårdsenheten Rapport 2002:12, Länsstyrelsen Dalarnas län).  
 
Malmers innehåll varierar men vanligtvis är det arsenik, bly, kadmium, koppar eller zink som 
förekommer i höga halter. Arsenik uppträder vanligtvis tillsammans med järnsulfider (i form 
av FeAsS) och är relativt vittringsbenägen. Farligheten hos arsenik, bly och kadmium bedöms 
av kemikaliemyndigheten som mycket hög, koppar har en hög farlighet och zink anses som 
måttlig till farlig. Bly och arsenik är halvmetaller men benämns i föreliggande rapport (liksom 
i de flesta rapporter som refereras till i föreliggande rapport) som metaller tillsammans med 
övriga metaller. Kadmium är substituerande för zink i zinksulfider och lakar ut i samband 
med vittring av zinksulfiderna. Koppar (CuFeS2) är ett viktigt malmmaterial som kan ge 
upphov till sekundärmineral som t.ex. malakit samtidigt som svavel frigörs. Blyglans (PbS) 
utgör ett viktigt malmmineral som ät lättvittrad. Vid vittringen av blyglans frigörs svavel och 
blykarbonater bildas. Zinkblände (ZnS) utgör också ett viktigt lättvittrat malmmineral. Vid 
vittringen frigörs svavel och järnhydroxider bildas. 
 
Från sanddeponier kan det också förekomma damning och vattenerosion. Det finkorniga 
materialet i sanddeponier innebär också en stor specifik yta som underlättar urlakning. Detta 
innebär att sanddeponier är särskilt känsliga. I korthet kan de kemiska och biologiska 
processerna i deponier med sulfidiska malmer beskrivas som att syre transporteras in i 
deponierna via regnvatten och via diffusion. Syre oxiderar sulfiderna, främst mineralet pyrit, 
vilket kan generera vätejoner med försurande verkan som i sin tur kan lösa ut metaller. I vissa 
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sulfidmineral produceras inte vätejoner vid oxidation men däremot frigörs metalljoner. Man 
har dock kommit fram till att det finns kemiska processer i sanden som minskar surheten och 
metallfrigörelsen om man minskar syre- och vattentillförseln. De buffrande ämnena är, under 
förutsättning av begränsad syretillförsel, karbonat-, aluminiumsilikat- och 
magnesiumsilikatmineral. Latent aciditet, av lösta järn och manganjoner som kan oxideras, 
kan nedströms eller vid senare tillfälle ge upphov till en fördröjd försurningseffekt och 
recipientens förmåga att hantera påverkan från lakvatten beror till stor del på dess 
syraneutraliserande förmåga.  Sedimentlager består bl.a. av sekundära järnutfällningar såsom 
Fe(OH)3(s) som kan binda metaller. Effektiv adsorption av koppar, bly, zink och kadmium 
kräver ett neutralt eller högt pH medan arsenik binds i sura eller neutrala miljöer. Den 
mikrobiologiska oxidationen av gruvavfall är mångfalt snabbare än den kemiska och i 
naturliga system finns många vägar och organismer involverade i oxidationen av järn och 
sulfider men tillgången på syre har visat sig starkt begränsa oxidationen. 
 
En överslagsberäkning baserat på Dalälvens vattenvårdsförenings data för Älvkarleby, strax 
före mynningen på Dalälven, för perioden 1990-2000 (DVVF, 2001) ger en ungefärlig bild på 
total mängd transporterade metaller i Dalälven. Omkring 18 ton koppar, 4,7 ton bly, 206 ton 
zink och 200 kg kadmium passerar årligen mynningen på Dalälven. 
 
 
Kända miljöeffekter baserade på tidigare studier 
Dalälven 
Länsstyrelsen Dalarnas län, 2005, Inventering av förorenade områden i Dalarnas Län- 
Gruvindustri, Miljövårdsenheten Rapport 2005:14, Länsstyrelsen Dalarnas län 
I en studie av metalläckage från gruvavfall i Aspåns avrinningsområde (Danielsson-
Stenström, 2005) noteras att sambandet mellan vattenföring och metalltransport är dålig på 
platser där gruvavfall ligger näta vattnet eller där uppströms liggande sjöar eller våtmarker 
dämpar variationer i vattenföringen samt att sjöar och våtmarker tycks spela en avgörande roll 
för retention av metaller. Mätningar av ytvatten i ett antal provpunkter visar på halter som kan 
MIFO- kategoriseras som mindre allvarliga, vilket motsvaras av mycket låga till måttligt höga 
halter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Medelvärdena 
för uppmätta halter i ytvattendragen är för koppar 0,76 µg/l, zink 20,5 µg/l, kadmium 0,02 
µg/l, bly 0,35 µg/l, krom 0,22 µg/l, nickel 0,25 µg/l och arsenik 0,26 µg/l. Samtliga dessa 
medelvärden är lägre än för den mindre allvarliga MIFO-klassningen och de flesta ämnens 
medelvärde är av samma storleksordning som ”mycket låga halter” enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, med undantag av zink som är cirka fyra gånger 
höger än den mycket låga halten. Utförda mätningar och den bedömda storleksordningen på 
transporter indikerar att retention av metaller sker mellan källorna och Dalälvens mynning. 
 
Vid en identifiering av objekt med stor omgivningspåverkan genom höga metallhalter i 
avrinningsvattnet eller genom att stort påslag av mängd metall beräknas som troligen 
transporteras ut från objektet via ytvatten har elva objekt med uppenbar omgivningspåverkan 
identifierats. Dessa är Tomtebogruvan, Insjöns koppargruva, Gränsgruvan, Långfalls gruvan, 
Saxdalens sandmagasin, Silvhyttan, Odalfältet, Skyttgruvan, Bergsgårdens hytttområde, 
Österå samt i Falu stad: kisbränderna, slaggförekomster, Ingvarsmagasinet, Stora stöten, 
rödfärgstillvekningen och Galgbergsmagasinet. Ytterligare cirka 25 objekt har identifierats 
som visar på höga halter eller potentiellt stora totalmängder i avrinningsvattnet. Resultat från 
svavelisotopmätningar visar på att ett antal objekt har en relativt stor påverkan från bearbetad 
sulfidmalm.  
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Undersökningar av arsenikhalt i dricksvattenbrunnar gjordes på 80-talet i Ludvika och 
Smedjebacken och en av dessa brunnar var även med i den studie som gjordes år 2004. 
Resultatet visar att vattnet i brunnen hade en arsenikhalt på 15 µg/l 1986 och att den i juni 
2004 hade en arsenikhalt på 4,6 µg/l. Av de undersökta brunnarna visar endast en brunn på 
onormalt höga värden och då endast för bly vid undersökningen 2004. Denna brunn har en 
blyhalt av 14 µg/l vilket kan jämföras med gränsvärdet för otjänligt vatten som är 26 µg/l 
(SLV FS 2001:130). Denna brunn är grund (2 m) och ligger precis i kanten/på en slagghög av 
sulfidmalm. Detta material har även använts som fyllningsmaterial och grund till huset och 
tomten. En inventering av grävda brunnar utförd av Falu kommun konstaterade emellertid att 
grävda brunnar på slaggområden nästan alltid har så förhöjda metallhalter att 
livsmedelsverkets gränsvärden överskrids. 
 
I området i och omkring Falun är bakgrundshalterna av framför allt koppar och zink kraftigt 
förhöjda. Detta beror dels på gruvverksamheten men delvis också på den sulfidmalmsrika 
berggrunden. Gruvavfallet har använts som fyllnads material i vägar, husgrunder och tomer. 
Under Falu stad finns stora mängder slagg som använts just som fyllnadsmaterial och som 
fortfarande läcker metaller till närliggande vattendrag. Naturvårdsverket konstaterade 1983 att 
Falu gruva var den största enskilda föroreningskällan för utsläpp av tungmetaller i Sverige.  
Bly från gruvverksamheten är vanligtvis hårt bundet i marken och just blyets biotillgänglighet 
är mycket låg i Falun. (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2004, Inventering av förorenade områden 
i Dalarnas Län- Industriområden vid Runns norra strand, Miljövårdsenheten Rapport 
2004:20, Länsstyrelsen Dalarnas län) 
  
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Inverkan av förhöjd grundvattennivå i sig leder enligt ovan inte till en ökad risk för 
föroreningsspridning från gruvavfall. Baserat på studien av metalläckage från gruvavfall i 
Aspåns avrinningsområde (Danielsson-Stenström, 2005) visade man att sambandet mellan 
vattenföring och metalltransport är dålig på platser där gruvavfall ligger nära vattnet eller där 
uppströms liggande sjöar eller våtmarker dämpar variationer i vattenföringen samt att sjöar 
och våtmarker tycks spela en avgörande roll för retention av metaller. En ökad fluktuation av 
grundvattennivån kan dock leda till en ökad föroreningsspridning eftersom de kemiska 
förutsättningarna då förändras och metallerna kan bli mer vittringsbenägna och lösliga. 
Risken för detta verkar dock relativt liten och kan genom reglering av vattendragen 
motverkas.  
 
Den största risken förväntas föreligga i samband med olycka såsom dammbrott av 
sandmagasin eller annan relativt stor olycka som sker i magasin eller mark som är förorenad 
med gruvavfall. 
 
Föroreningar som föreligger i sedimenten kan komma i omlopp på samma sätt som övriga 
sedimenttransporterade föroreningar. 

6.4 Deponier 
Det finns hundratals avfallsdeponier, i dagligt tal ”soptippar”, i drift i Sverige. Dessutom finns 
flera tusen äldre nedlagda avfallstippar, som kan innehålla allt från gruvavfall till gammalt 
hushållsavfall. I deponierna finns en mängd olika föroreningar som kan utgöra ett hot mot 
människors hälsa och mot miljön (RVF 2004:13). Avfallshanteringen i Sverige har under de 
senaste ca 50 åren genomgått en omfattande strukturomvandling och under senare decennier 
har det skett omfattande förändringar med avseende på avfallsbegreppet och uppkomst av 
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avfall. Mängden avfall som genereras i samhället har varierat med tiden och de olika sätten att 
ta hand om, och göra sig av med, avfall har förändrats. Idag går trenden mot utökad 
förbränning av avfall och minskad deponering, det gäller hushållsavfall och visst 
verksamhetsavfall. Parallellt med de förändrade avfallsströmmarna i samhället har kraven på 
konstruktion och skötsel av deponier ändrats radikalt, från relativt okontrollerade soptippar till 
dagens noggrant konstruerade och kontrollerade deponier. Med tanke på att avfallets 
sammansättning och innehåll har ändrats med tiden och att deponiernas konstruktion och 
tekniska installationer också har förändrats är det relevant att dela upp våra avfallsupplag i två 
grupper, dels de gamla soptipparna och dels de moderna deponierna. 
 
Dagens deponier tar i huvudsak emot avfall från hushåll, industrier och avfall till exempel i 
form av askor från energiproduktion och förorenade jordmassor mm Av de ca 73 miljoner ton 
avfall som uppstår årligen svarar industrin, framförallt gruvnäringen, för den största mängden, 
ca 62 miljoner ton (www.naturvardsverket.se, 2005). 
 
 Miljöinverkan 
På deponierna har det samlats stora mängder föroreningar och miljögifter på en begränsad yta 
och med tiden är det ofrånkomligt att dessa ämnen läcker ut i den omgivande miljön. 
Lakvatten från deponier med hushållsavfall och industriavfall innehåller många olika 
föreningar som kan vara giftiga för organismer eller på annat sätt miljöfarliga. Med tanke på 
befintliga analysmetoder och kostnader för dessa är det endast realistiskt att analysera en 
bråkdel och kunskapen är därför begränsad om vilka föroreningar som finns i deponierna och 
vilka som hamnar i lakvattnet (Öman, 1998).  
 
Gamla soptippar 
I Sverige finns det sannolikt flera tusen äldre nedlagda soptippar som kan innehålla allt från 
hushållsavfall till gruvavfall (SGI Varia 560:3). Till följd av obefintlig kontroll då avfallet 
tippades är soptipparnas innehåll ofta okänt och man kan konstatera att de i många fall 
sannolikt innehåller kraftigt miljöstörande ämnen. Dels genererade hushållen mer farligt 
avfall för cirka tre till fem decennier sedan, men framförallt användes de gamla soptipparna 
för dumpning av olika typer av industriavfall som i många fall innehöll kraftigt miljöstörande 
ämnen. De gamla soptipparna karakteriseras således av en ringa kontroll av det avfall som 
deponerats och liten kännedom om föroreningspåverkan från soptippen. De gamla soptipparna 
har ofta sitt ursprung någon gång på 1940–50-talet eller ännu tidigare och de har ofta uppstått 
som ett resultat av ett behov av att göra sig av med avfall i liten skala, till exempel från en 
mindre ort eller annan samfällighet. En sådan soptipp har oftast lokaliserats helt utan någon 
tanke på omgivningspåverkan och inte så sällan ligger dessa soptippar i låglänta vattensjuka 
områden som traditionellt inte har haft något värde för jord- och skogsbruk eller annan 
verksamhet. Konsekvensen av detta har blivit att många gamla soptippar ligger i områden 
som har stor potential för föroreningsspridning till omgivande yt- och grundvattenresurser. Då 
soptipparna uppstod fanns det i princip inga konstruktioner, som till exempel bottentätning 
eller uppsamlingssystem för lakvatten, för att minska miljöbelastningen. Äldre soptippar som 
har avslutats under senare år har ofta försetts med en relativt god sluttäckning för att minska 
lakvattenbildningen, medan äldre avslutningar av soptippar ofta är bristfälliga med avseende 
på skydd mot föroreningsspridning till omgivningen. En del av de gamla soptipparna har 
vuxit i snabb takt och med tiden blivit stora deponier där man successivt har vidtagit åtgärder 
för att minska föroreningsbelastningen till soptippens omgivningar. (SGI Varia 560:3) 
 
Moderna deponier 
Sedan 1994 har antalet deponier som tar emot mer än 50 ton avfall från kommunerna per år 
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minskat från omkring 300 till 175 stycken och ytterligare deponier, framför allt sådana som 
tar emot små mängder, förväntas läggas ned under den närmaste framtiden. De moderna 
deponiernas storlek är högst varierande och enligt Svenska Renhållningsverksföreningen 
(RVF, 2005, 2004) tar landets 10 största deponier emot drygt 40 procent av avfallet, medan de 
40 minsta deponierna inte tar emot mer än cirka en procent. Dagens moderna deponier 
karakteriseras av omfattande krav på kännedom om det avfall som deponeras och på den 
tekniska utformningen av deponin. Idag finns noggranna anvisningar om hur deponier skall 
utformas, till exempel med avseende på dimensionering av lakvattenuppsamlingen, 
bottentätningen och täckskiktet. Det pågår på så sätt en omfattande förbättring av standarden 
på deponierna i Sverige och Europa som en direkt följd av ett EG-direktiv om deponering av 
avfall som kom 1999 (99/31/EG). Sverige införlivade EG-direktivet i svensk lagstiftning 2001 
genom förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Med stöd av förordningen har 
Naturvårdsverket beslutat om föreskrifter om deponering av avfall (NFS 2004:10). Genom 
den nya förordningen ställs strängare krav, bland annat på deponiernas bottentätning och 
bottenbarriär samt på bortledning och uppsamling av lakvatten. Kraven skiljer sig beroenden 
på vilken typ av avfall deponin tar emot. Omkring 90 procent av det avfall som deponeras 
omhändertas på deponi med någon form av lakvattenuppsamling. Under senare år har mellan 
8 och 12 miljoner kubikmeter lakvatten samlats upp årligen. Vid ett hundratal anläggningar 
överförs lakvattnet till kommunala avloppsreningsverk. Dessa avloppsreningsverk är 
emellertid inte alltid anpassade för omhändertagande av lakvatten vilket kan medföra 
svårigheter i reningsprocessen. Vid ungefär 140 anläggningar sker lokal lakvattenrening 
antingen som enda reningsmetod eller i kombination med avloppsreningsverk. Målet är att allt 
lakvatten ska behandlas i direkt anslutning till deponierna i reningsanläggningar som är 
anpassade för lakvatten. (RVF, 2005). 
 
Till följd av att kunskapen om lakvattnets sammansättning är bristfällig och att effekterna 
av de olika miljöpåverkande föreningarna är mycket olika är det svårt att generellt bedöma 
miljöpåverkan från deponier (Öman, 1998). 
 
En förteckning med exempel över det avfall som kan finnas på tippar redovisas nedan: 
 

• Barkavfall från pappersbruk och annan skogsindustri. De tippar där skogsindustrierna deponerat sitt 
barkavfall innehåller ofta också andra sorters avfall. Detta försvårar en eventuell framtida återvinning 
av barkavfallet. Bark skiljer sig från ved genom att den innehåller högre halter mineralämnen. Omkring 
20 % av barkens innehåll av kolhydrater är vattenlösliga och utgör ett lättoxiderat material för 
mikroorganismer. Lakvatten från färsk bark är giftigt för alger och fisk.  

 
• Slagg, aska och sot. Slagg, aska och sot är restprodukter från förbränningar i sodapannor, lutpannor och 

fastbränslepannor. Dessa avfall kan innehålla höga halter av metaller.  
 

• Kisaska. Svavelkis, en förening av svavel och järn användes förut vid sulfitmassatillverkning. När 
svavelkis rostas förbränns svavlet och järnet oxiderar till kisaska. Askan skickades normalt vidare för 
framställning av järn. Men man kan inte utesluta att deponering även förekom. Kisaskan kan innehålla 
bl.a. höga halter av tungmetaller. 

 
• Grönlutslam (svartslam). Grönlutslam är rejekt från kemikaliåtervinning vid sulfatmassatillverkning 

som bl.a. innehåller olösbara salter, kol och tungmetaller. 
 

• Mesaavfall som härstammar ifrån kausticeringssteget vid sulfatmassatillverkningen. Mesa innehåller 
hög halt av metaller 

 
• Slam. Ett slam, beroende av avloppstyp och reningsmetod, kan bestå av bl.a. fiber, biologiska flockar 

från biosteg och metallhydroxidkomplex från kemisk fällning. Deponering är det vanligaste sättet att 
slutligt hantera slammet. Före deponeringen avvattnas slammet normalt till en torrhalt vid 15-20 %. Det 
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förekommer också att slammet förbränns. Med strängare miljökrav och därefter ökade krav på extern 
rening kommer mängd av slam att öka i framtiden. 

 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Till följd av de gamla soptipparnas status kan det konstateras att de sannolikt innehåller stora 
mängder miljöstörande ämnen och att de sannolikt står för en omfattande föroreningssprid-
ning till yt- och grundvattenresurser. Framtida förändringar av spridningsförutsättningar som 
kan uppstå till följd av förändrade grundvattennivåer och kraftigare grundvattenfluktuationer 
kommer sannolikt att påverka, och i många fall påskynda, föroreningsspridningen från de 
gamla soptipparna. 
 
I tabellen nedan anges potentiell inverkan till följd av förväntade klimatförändringar under de 
närmaste 100 åren. I tabellen beskrivs hur förändringarna i klimatet teoretiskt kan inverka på 
vattenflödet i gamla soptippar och nya deponier och hur det teoretiskt kan påverka transport 
av föroreningar. 
 
 Tabell 6.1  I tabellen beskriv hur de prognostiserade förändringarna i klimatet teoretiskt kan inverka 
på vattenflödet i gamla soptippar och nya deponier och hur det teoretiskt kan påverka 
 
Klimatförändring Konsekvens av 

klimatförändringar 
Tänkbara effekter av klimatförändringar på gamla 
soptippar respektive moderna  deponier 

Risk för ökad 
förorenings-
spridning 

Ökad nederbörd.  Högre grundvattennivåer.  Grundvattnet stiger högre upp i avfallet vilket kan 
påskynda utlakning av föroreningar. 

Ja 

 Ökade 
grundvattengradienter.  

Grundvattengradienter ökar vilket kan leda till en snabbare 
föroreningsspridning till omgivningen. 

Ja 

 Kombination av ovan. Samverkan kan avsevärt öka utlakningshastigheten. Ja 
 Ökad infiltration. Ökad fukthalt i täckskikt och därmed ökad perkolation 

genom täckskiktet leder till ökad lakvattenproduktion och 
därmed större föroreningsbelastning på omgivande yt- och 
grundvattenresurser, samt på uppsamlingssystem vid 
moderna deponier. 

Ja 

 Förhöjd ytavrinning. 
 

Ökad risk för erosionsskador på täckskikt. Ja 

Fler tillfällen med hög 
regnintensitet (ev. 
även högre intensitet 
vid resp. tillfälle).  

Tillfälliga och kraftiga 
fluktuationer av 
grundvattennivåer. 

Ökad lakvattenproduktion och därmed större 
föroreningsbelastning på omgivande yt- och 
grundvattenresurser, samt på uppsamlingssystem vid 
moderna deponier. 

Ja 

 Ökad infiltration. Ökad fukthalt i täckskikt och därmed ökad perkolation 
genom täckskiktet leder till ökad lakvattenproduktion och 
därmed större föroreningsbelastning på omgivande yt- och 
grundvattenresurser, samt på uppsamlingssystem vid 
moderna deponier. 

Ja 

 Korta perioder med mycket 
hög ytavrinning. 

Stor risk för mer omfattande erosionsskador på täckskikt. Ja 

Förhöjd temperatur.  Ökad evapotranspiration. Minskad fukthalt i täckskikt vilket medför lägre 
perkolation genom täckskikt och därmed lägre 
lakvattenproduktion. 

Nej 

 Minskat snödjup och kortare 
säsong med snötäcke  

Kraftigare effekter av tjälning på täckskikt vilket leder till 
större risk för tjälskador 

Ja 

 Tjälning. Minska säsongen för tjälning samt minskat 
tjälnedträngningsdjup. 

Nej 

 Uppsprickning av täckskikt 
till följd av periodvis 
uttorkning.  

Ökad infiltration i torrsprickor och därmed större 
lakvattenproduktion. 

Ja 

Ökad torka följt av 
perioder med 
intensivare regn. 

Snabb perkolation genom 
torrsprickor i  täckskikt.  

Avsevärt ökad infiltration och därmed större 
lakvattenproduktion, samt ökad risk för erosion, ras, skred 
sättningar. 

Ja  

Förändrad vegetation 
samt mikrobiell miljö.  

Vegetationen; nya arter kan 
etableras och påverka 
täckskikts funktion.  

Förändrad transpiration från växtlighet. Ja/Nej 

 Förhöjd fukthalt i avfallet i 
deponin ger förändrade 
betingelser för de 
mikrobiella processerna. 

Högre nedbrytningstakt leder till snabbare gasbildning, 
förändrade utlakningsprocesser samt snabbare utveckling 
av sättningar. 

Ja 
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Kvantitativa exempel på förändringar 
SGI har i en rapport (SIG Varia 560:3) presenterat beräkningar som gjort för att exemplifiera 
hur förändrat klimat kan påverka föroreningsspridning från gamla soptippar och moderna 
deponier i olika delar av landet. Beräkningarna gjordes för att beskriva förändringar i 
mängden lakvatten. För att beräkna mängden lakvatten från en deponi upprättas en 
vattenbalans där vattenflöden in i, ut ur och på ytan av en deponi uppskattas. 
Vattenbalansberäkningar har utförts med modellen Visual HELP (Schroeder et al., 1994).  
 
Beräkning av lakvattenbildning från gamla soptippar 
Syftet med beräkning av lakvattenbildning från gamla soptippar är att visa hur en framtida 
klimatförändring kan påverka lakvattenbildningen och hur därmed risken för påverkan på 
omgivande naturresurser, som till exempel yt- och grundvatten, kan förändras. Beräkningar 
har utförts för tre olika delar av landet; västra, sydöstra och norra Sverige. Typfallet är baserat 
på en vanligt förekommande konstruktion för gamla soptippar där ett fem meter mäktigt 
avfallslager är sluttäckt med ett 0,5 meter tjockt moränlager (se Figur 6.2). Vid beräkningarna 
valdes en 50 meter lång slänt med en lutning på 6o ( lutning 1:10). Markytan på deponin 
antogs vara vegeterad och modellsimuleringen gjordes för en period av ett hundra år. 
 
 Tätskikt: Morän, 0,5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avfall 5 m 

 
Figur 6.2  Principskiss av den konstruktion som exemplifierar ett typfall  
för en gammal soptipp vid V-HELP beräkningarna. 
 
 
I Tabell 6.2 visas resultaten av modellberäkningar för typfallet för gamla soptippar med V-
HELP. I Figur 6.3 visas den modellerade årliga lakvattenbildningen för de tre 
klimatscenarierna och i Tabell 6.2 visas årsmedelvärde för beräknad lakvattenbildningen och 
evapotranspirationen (avdunstningen) från deponin. 
 
Tabell 6.2. Resultat av modellberäkningar för gamla soptippar. 
 

Årsmedelvärde (mm) 

Lakvattenbildning Evapotranspiration 

 Simulerad 
temperatur
förändring 

Simulerad 
nederbördsför

ändring 

Nu Framtid Nu Framtid 
Scenario 1;  
Västra Sverige 

5 °C 25 % 390 650 440 590 

Scenario 2; Sydöstra 
Sverige 

6 °C 12, 5% 120 150 360 460 

Scenarion 3; Norra 
Sverige 

5 °C 25 % 190 280 290 380 
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Från dessa beräkningar kan det generellt konstateras att den högre nederbörden i väst Sverige 
resulterar i den största lakvattenbildningen, med störst variation mellan olika år (se översta 
diagrammet i Figur 6.3). På samma sätt kan det konstateras att den låga nederbörden i 
sydöstra Sverige resulterar i den lägsta lakvattenbildningen. Av Tabell 6.2 och Figur 6.3 
framgår det att lakvattenbildningen ökar avsevärt i västra Sverige. Modelleringen visar att 
ökningen i västra Sverige är i storleksordningen 250 mm per år. I norra Sverige visar 
modelleringen en mindre ökning, med ca 100 mm, medan en liten ökning på ca 30 mm visas i 
sydöstra Sverige. Alla tre scenarierna visar att evapotranspirationen kommer att öka markant. 
Störst är ökningen i väst Sverige med 150 mm, medan den i de båda andra fallen är 100 mm. 
Den högre evapotranspirationen kan förklaras som en samverkan mellan ökad nederbörd och 
ökad lufttemperatur. Den ökade nederbörden leder till en högre fukthalt i marken som i 
kombination med förhöjd lufttemperatur bidrar till en ökad evapotranspiration. Vid 
modellering av evapotranspiration har det inte tagits hänsyn till förändringar i vindstyrka. En 
ökad vindstyrka kommer att ytterligare öka evapotranspirationen från mark, eller som i detta 
fall, från deponiers sluttäckning. 
 
Beräkning av perkolation genom sluttäckning för moderna deponier 
I samma rapport (SGI Varia 560:3) redovisas även beräkning av perkolation för modern 
deponi med syfte att visa hur framtida klimatförändringar kan påverka perkolationen genom 
sluttäckningar, vilket kan resultera i en ökad lakvattenbildning som i sin tur dels medför en 
ökad risk för negativ påverkan på omgivande naturresurser, som yt- och grundvatten, och dels 
kan komma att ställa högre krav på framtida omhändertagande av uppsamlat lakvatten (till 
följd av större lakvattenvolymer). 
 
För att uppskatta hur framtida klimatförändringar kan påverka lakvattenbildningen vid 
moderna deponier har ett typfall av sluttäckning för en modern deponi valts. Typfallet valdes 
så att de idag gällande kraven på sluttäckning avseende tillåten mängdvatten som får 
perkolera genom täckskiktet för en icke farligt avfall deponi är uppfyllda. Figur 6.4 visar 
sluttäckningen som består av ett tätskikt av lera som underlagras av ett skyddsskikt av sand. 
Ovanför tätskiktet finns ett dräneringslager av sand som överlagras av ett en meter mäktigt 
skyddsskikt av morän. Överst finns ett 0,3 meter tjockt vegetationsskikt av kompostmaterial. 
Vid beräkningarna valdes en 50 meter lång slänt med en lutning på 6o (lutning 1:10). 
Markytan på deponin antogs vara vegeterad och modellsimuleringen gjordes för ett hundra år. 
 
I Tabell 6.3 och Figur 6.5 visas resultaten av modellberäkningar för typfallet för moderna 
deponier med V-HELP. I Figur 6.5 visas den modellerade årliga perkolationen genom 
täckskiktet för de tre scenarierna och i Tabell 6.3 visas årsmedelvärde för perkolationen 
genom täckskiktet och evapotranspiration från sluttäckningen. 
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Figur6.3.  Mängd lakvatten som genereras från gamla soptippar i dagens klimat (heldragen linje) 
 och i framtida scenarier (streckad linje). 
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Vegetationsskikt: Kompost, 0,3 m

Skyddsskikt: Morän, 1,0 m

Dräneringsskikt: grus, 0,3 m
Tätskikt: lera, 0,3 m
Skyddsskikt: sand, 0,3 m

Avfall 10 m

Bottenkonstruktion, ca 1 m

Täckskikt

 
Figur 6.4. Principskiss av konstruktion som exemplifierar ett typfall för en modern deponi. 
 
 
Tabell 6.3. Resultat av modellberäkningar för moderna deponier. 

Årsmedelvärde (mm) 

Perkolation genom 
täckskikt 

Evapotranspiration 

 Simulerad 
temperatur
förändring 

Simulerad 
nederbördsför

ändring  

Nu Framtid Nu Framtid 
Scenario 1;  
Västra Sverige 

5°C 25% 50 55 440 600 

Scenario 2; Sydöstra 
Sverige 

6°C 12,5 % 44 45 360 460 

Scenarion 3; Norra 
Sverige 

5°C 25 % 45 50 300 370 

 
Generellt kan det konstateras att den högre nederbörden i Västsverige resulterar i den största 
mängden vatten som perkolerar genom täckskiktet (se översta diagrammet i Figur 6.5). 
Modellberäkningarna visar endast obetydliga skillnader i perkolation genom täckskikt för 
sydöstra Sverige (1 mm, från 44 till 45 mm; Tabell 6.3) medan de för norra Sverige är i 
samma storleksordning som för sydvästra Sverige (5 mm; Tabell 6.3). Av Tabell 6.3 och 
Figur 6.5 framgår det att perkolationen genom täckskiktet ökar i västra Sverige och i Norrland 
(Tabell 6.3; skillnaden 5 mm), medan skillnaden i sydöstra Sverige anses vara försumbar 
(Tabell 6.3; skillnaden 1 mm). Enligt kraven i deponiförordningen (2001:512) får 
perkolationen av regnvatten genom täckskiktet på en deponi för icke farligt avfall inte 
överstiga 50 mm per år. Vid beräkningar valdes ett typfall som i det minst gynnsamma fallet 
(västra Sverige, scenario 1) nätt och jämt klarade detta krav.  
 
Av beräkningsresultaten framgår det att det finns en risk att framtida klimatförändringar kan 
medföra att dagens hydrauliska krav på sluttäckningar inte uppfylls. Enligt beräkningarna 
kommer evapotranspirationen från en modern deponi att öka med mellan 70 och 160 mm/år 
beroende på var den ligger i landet, med den största ökningen i västra Sverige och den lägsta i 
norra delarna av landet (Tabell 6.3). Den ökade evapotranspirationen kan förklaras som en 
samverkan mellan ökad nederbörd och ökad lufttemperatur. Den ökade nederbörden leder till 
en högre fukthalt i marken som i kombination med förhöjd lufttemperatur bidrar till en ökad 
evapotranspiration. Vid modellering av evapotranspiration har det inte tagits hänsyn till 
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förändringar i vindstyrka. En ökad vindstyrka kommer att ytterligare öka evapotranspirationen 
från mark, eller som i detta fall från deponiers sluttäckning. 
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Figur 6.5.  Mängdvatten som perkolerar genom sluttäckning från moderna deponier i  
dagens klimat (heldragen linje) och i framtida scenarier (streckad linje). 
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6.5 Bensinstationer 
Det finns enligt SPIMFAB ca 5000 nedlagda bensinstationer i Sverige. Av dessa är ca hälften 
undersöka och avslutade enligt SPIMFAB:s projektstatistik (www.spimfab.se/statistik.asp). 
De projekt som är avslutade enligt SPIMFAB:s projektstatistik är sanerade eller på annat sätt 
åtgärdade så att de anses som rena. När verksamheten på en bensinstation i dag upphör så sker 
en sanering av eventuella föroreningar i samråd med miljöförvaltningen på orten 
(www.spimfab.se). Det finns ingen statistik över befintliga bensinstationer men genom att gå 
in på respektive hemsida för ägarbolagen inom Spimfab är bedömningen att det finns ungefär 
lika många aktiva bensinstationer eller mackar i Sverige som det redan lagts ned. Från dessa 
moderna anläggningar är det framförallt genom olyckor som höga halter förorening når mark 
och vatten. 
 
Miljöeffekter 
De ämnen som förorenar bensinstationer härrör främst från bensin och diesel som är 
blandningar av hundratals ämnen. Toxiciteten för dessa ämnen varierar kraftigt och negativa 
effekter på människa kan vara allt från hudirritation, störningar på centrala nervsystemet och 
cancer. Miljöeffekterna av ämnena är mindre kända än hälsoeffekterna men 
reproduktionsstörningar samt mutagena och cancerogena effekter har observerats. Ämnen 
som ofta förekommer i mark vid nedlagda bensinstationer är bensen, toluen, etylbensen, 
xylen, PAH (polyaromatiska kolväten) och tillsatsämnen såsom bly.  
 
Potentiell förändrad inverkan av översvämning 
Föroreningar som bensen, toluen, etylbensen, xylen tillhör gruppen lätta icke vattenlösliga 
ämnen, LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid). I gruppen LNAPL innefattas av ämnen 
som är lättare än vatten och inte lätt löser sig i vatten. LNAPL kan finnas där till exempel olja 
har hanterats (bensinstationer, verkstäder, raffinaderier med flera). När LNAPL når 
grundvattnet lägger det sig som en hinna på grundvattenytan och följer normalt grundvattnets 
strömningsriktning. Flertalet LNAPL tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (Volatile 
organic compounds, VOC), det vill säga de tenderar att avgå från vätskefas till gasfas och kan 
därmed förekomma som gas i markens porsystem. Förändring i grundvattennivåer, 
grundvattengradient, ytavrinning, markfukt etc. inverkar på möjligheten för LNAPL att 
spridas och transporteras med vatten. Förändring av mark- och lufttemperatur inverka på hur 
stor andel som avgår i gasfas. Spridning av LNAPL begränsas av fastläggning till partiklar 
och organiskt material samt eventuell nedbrytning. Vid översvämning är det framförallt 
genom att markpartiklar kommer i omsättning som kan leda till ökad spridning och den 
mekaniska inverkan av ett ökat flöde på sorptionsprocesserna av partikelbundna föroreningar. 
Vidare kan erosion ytterligare bidra till att partiklar och därmed även föroreningarna kommer 
att frigöras och göras mer tillgängliga för transport med vatten samt till luft.  
 
PAH och andra tyngre organiska föreningar som kan finnas i marken vid bensinstationer 
tillhör gruppen tunga icke vattenlösliga ämnen, DNAPL (Dense Non Aqueous Phase Liquid). 
Gruppen DNAPL innefattas av ämnen som är tyngre än vatten och har svårt att lösas i, eller 
blandas med, vatten. DNAPL är mer beroende av geologin än av vattenförhållandena för att 
spridas och kan således spridas helt i motsatt riktning till grundvattnets strömningsriktning. 
Spridning och transport av DNAPL styrs till stor del av markens nätverk av sprickor. En del 
av de DNAPL som når grundvattnet kommer att lösas i vatten och följa detta, men en större 
del kommer att sjunka ner i marken tills det når ett tätande skikt (lera, berg) och lägga sig på 
det. Liksom för LNAPL fördröjs spridningen på grund av fastläggning. DNAPL är dock mer 
svårnedbrytbart än LNAPL. Framförallt är det genom ökad partikelspridning till följd av 
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översvämning eller erosion till följd av denna som föroreningsspridning kan tänkas öka till 
följd av översvämning.  
 
En olycka till följd av erosion, ras eller skred på befintlig bensinstation kan leda till att 
drivmedel sprids till följd av att det blir en spricka eller motsvarande i upplag som finns i eller 
på marken som skadats till följd av olyckan. Detta kan vid översvämning leda till att 
föroreningen förs med vattnet till recipienter i flödesriktningen.  
 

6.6 Ytterligare verksamheter  
Färgindustri 
I Sverige finns det ca 40 fabriker som tillverkar färg. De sju största producenterna svarar för 
ca 90 % av produktionen. En målarfärg har tre huvudbeståndsdelar, pigment, bindemedel och 
lösningsmedel, därtill tillkommer förtjockningsmedel, mjukgörare och tillsatsmedel. I 
pigment förekommer eller har förekommit bly, kobolt, koppar, krom, zink, och kadmium och 
nickel samt syntetiska organiska ämnen. Huvudkomponenten i färg är bindemedlet. Detta kan 
utgöras av ett urval flertal olika ämnen såsom oljor, alkyder och polyester, isocyanathartser 
och epoxihartser, fenolhartser, halogenpolymerer, asfalt, akrylatoligomerer, stenkolstjära och 
trätjära. Det kan också vara syntetiska emulsioner. Lösningsmedel kan vara organiskt, till 
exempel alifatnafta, eller vatten. Vanligt är också estrar, aromater och alkoholer samt ketoner. 
Mjukgörare kan vara ftalater och tillsatsmedel kan vara tensider, biocider och stabilisatorer.  
 
Avfallet från färgindustrin består bl.a. av förorenad lut och förorenade lösningsmedel från 
regnöringen. Annat förekommande avfall är kassationer och avskiljt material i olika luft- och 
vattenreningsanläggningar såsom filter och slam.  Mark och grundvatten drabbas framförallt 
av föroreningar genom spill. Spridningsförutsättningar beror på de enskilda ämnena och de 
platsspecifika förhållanden som råder till exempel vid ett spill. (Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 2003, Förorenade områden – Färgindustrin. En inventering av potentiellt förorenade 
områden i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljö- och planeringsavdelningen, 
Rapport 2003:2) 
 
Petroleumindustri 
Petroleum industrin har i princip samma föroreningar som bensinstationer men utsläppen är 
och har varit större från diffusa utsläpp. Liksom vid bensinstationer kan det finnas spill av 
oljeprodukter. Det kan också finnas flera olika föroreningar i marken som beror av vilka 
produkter som tillverkats. Framförallt är det genom olyckor som ökad spridning av 
föroreningar kan förväntas till följd av översvämningar. 
 
Textilindustri och garverier 
Ett stort antal kemikalier används och har använts inom textilindustrin. Metaller utgör de 
mängdmässigt största föroreningarna och då främst krom, koppar och zink, men även 
kadmium, arsenik, bly, tenn och nickel har förekommit. Petroleumprodukter är en annan stor 
förorening bl.a. från spinning och vävning. Som efterbehandling av tygerna kan flertal olika 
kemikalier förekomma, eller har förekommit. Till exempel formaldehyd, vaxer, 
pentaklorfenol, naftalen och klorerade lösningsmedel och för blekning användes hypoklorit 
(bl.a. pentaklorfenol och dioxiner som bi- eller nedbrytningsprodukter) men numer bleker 
man med väteperoxid 
 
Föroreningar vid garverier är framförallt krom, bly, kvicksilver, trikloretylen, bensen, toulen, 
etylbensen och xylen samt andra petroleumprodukter. Även DDT, fenol och klorfenoler har 
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använts liksom färgämnen som innehåller metaller. Liksom för färgindustrin beror 
spridningsegenskaper, och därmed förändrad risk i samband med översvämningar, på vilka 
ämnen man använt men de flesta föroreningar har sannolikt redan nått vattendragen genom 
tidigare utsläpp med avloppsvattnet.  
 

6.7 Sammanfattning och slutsatser av förorenade områden  
och verksamheter  

Höga flöden och översvämningar gör att humusämnena i sediment och mark dras ut i vattnet 
vilket ger en försämrad vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg. Den ökade 
humustransporten leder också till att föroreningar bundna till dessa dras med och på det sättet 
ytterligare kan påverka vattenkvalitén. 
 
I samband med höga flöden och översvämningar ökar också sedimenttransporten och 
erosionen vilket, utöver den ökade humustransporten i sig, innebär att riskerna för 
föroreningsspridning ökar. Detta innebär att föroreningen kan flyttas och spridas över stora 
områden. Föroreningshalterna i vattnet kan öka till följd av denna partikeltransport vilket 
påverkar vattenkvalitén som t ex kan medföra biologiska störningar. Om mängden sediment 
är mycket stor kan det leda till halter som överskrider gällande riktvärden för den aktuella 
föroreningen. Å andra sidan om vattenflödena är tillräckligt stora eller om vattenmängden i 
förhållande till föroreningsgraden är stor i samband med en översvämning kan 
föroreningshalterna i vattnet också minska till följd av utspädning. Även lokalt kan man, 
genom att de förorenade sedimenten flyttas, få en minskad föroreningshalt i sedimentet på 
ursprungsplatsen.  
  
Vid kraftiga regn och översvämning sker i flera fall bräddning av avloppsvatten. Bräddning 
kan bland annat innebära urspolning av förorenade sediment i ledningssystemet. En annan 
vanlig orsak till överbelastning i samband med skyfall och översvämningar är att 
översvämmade brunnar inte är täta till följd av förskjutna brunnsringar eller otäta lock som 
gör att stora mängder vatten kommer i avloppsledningarna. Detta innebär att orenat 
avloppsvatten rinner direkt ut till recipienten. Därtill kan bräddning uppstå genom att 
avloppsnät och reningsverk tillförs dagvatten och inläckande grundvatten från otäta ledningar. 
Vid brädning och nödavledning släpps stora mängder syreförbrukande ämnen ut som negativt 
påverkar vattenlevande organismer och växter och utsläppen av näringsämnen ger upphov till 
övergödning. Utsläpp av orenat spillvatten innebär risk för att smittämnen når och påverkar 
människor via dricksvatten och/eller badvatten. Bräddning av avloppsvatten innebär inte bara 
negativa effekter på vattenmiljön utan också på landområden som drabbats av översvämning, 
t.ex. genom att avloppsvatten når åker- och betesmark.  
 
En av de faktorer som förväntas leda till ökad risk för föroreningsspridning är den ökade 
risken för erosion. Ökad erosion kan förväntas dels till följd av ökade flöden och 
översvämning men också direkt av ett kraftigt regn. Framförallt kommer den att öka till följd 
av att det periodvis, främst på sommarhalvåret, kan förväntas bli varmare och torrare och att 
nederbörden förväntas att bli häftigare. En torrperiod följt av häftigt regn kan leda till erosion 
och vid översvämning ökar denna risk. Vid erosion kan förorenade markområden bli mer 
tillgängliga för föroreningsspridning och dessutom kan det ske en ökad transport av 
föroreningen genom den ökade partikelspridningen som erosionsprocessen i sig innebär. I 
Sverige förväntas erosionen öka till följd av förväntade klimatförändringar i flera av våra 
älvar vilket framgår resultatet av en studie som parallellt med detta uppdrag gjorts inom 
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klimat- och sårbarhetsutredningen. De områden som kommer att förändras avseende 
erosionsrisker framgår av Figur 6.6. (Fallsvik et al., 2006). 
 
 
 

 
 
Figur 6.6. Förändring av benägenheten för erosion p.g.a. klimatförändringen 
 fram till perioden 2071-2100 (figur från Fallsvik et al., 2006) 
 
 
Ökad erosion liksom de förändrade hydrologiska förhållanden som förväntas till följd av 
kommande klimatförändringar leder också till förändrade, ofta ökade, risker för skred och ras 
(t.ex. Hultén et al., 2006, Fallsvik et al., 2006). Skred och ras i vattennära områden leder, 
liksom vid erosion, till en ökad transport av föroreningar om det sker i ett förorenat 
markområde. Det vill säga skredet kan leda till en ökad transport av förorenade markpartiklar 
och till att en förorening kan bli mer tillgänglig genom att skyddande markskikt kan 
försvinna. Dessutom kan erosionen i sig, liksom sättningar, ras och skred innebära olyckor på 
anläggningar och i infrastruktur som kan leda till utsläpp av föroreningar som inte redan 
föreligger i mark eller sediment.  Framförallt är depåer av kemikalier, bensin och oljedepåer 
som finns dels vid industrier men också t.ex. vid sjukhus och äldrevårdsanläggningar 
intressanta vid sådana händelser liksom transporter av giftiga eller miljötoxiska ämnen som 
kan frigöras vid olycka till följd av händelser som påverkar järnväg och väg.  
 
I stora delar av Sverige kommer sannolikheten för skred och ras att öka vilket framgår av 
resultaten från de studier som utförts parallellt med detta uppdrag kring förändrade risker för 
erosion, ras och skred inom klimat- och sårbarhetsutredningen (Hultén et al., 2006, Fallsvik et 
al., 2007). De områden i Sverige som kommer att förändras avseende skredrisker framgår av 
Figur 6.7. (Fallsvik et al., 2007). Även benägenheten för moränskred och slamströmmar 
(vattenmättad strömmande jordmassa) kommer att öka på flera ställen framför allt i norra 
Sverige och ravinbildning kommer att öka, men även minska, på vissa ställen i norra Sverige 
(Fallsvik et al., 2007).  
 
 

Ökning  
Ingen större förändring  
Minskning  
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Figur 6.7. Resultatkarta från sammanvägning, områden med benägenhet för skred och ras. Förändrad 
benägenhet för skred och ras på grund av ökad avrinning som leder till ökat portryck och erosion beroende på 
klimatförändringen fram till perioden 2071-2100 (från Fallsvik et al., 2007) 
 
 

6.7.1 Sammanställning av verksamhetsrelaterade förändringar 
Risken för föroreningsspridning ökar framförallt på de ställen där risken för erosion, skred 
och ras samt andra naturolyckor såsom slamströmmar mm ökar. Den exakta inverkan av 
översvämning beror dock helt av de lokala förhållandena 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. En ökad föroreningsspridning är framförallt att 
förvänta till följd av förändrad sedimenttransport, ökad erosion och den ökade transport av 
förorenade partiklar som detta innebär samt till följd av olyckor. Samtliga dessa händelser kan 
bero på kraftigt regn i sig och höga flöden samt ökad vattennivå och risken ökar efter perioder 
med torka. Känsliga verksamheter är redan förorenad mark samt pågående verksamheter där 
olyckor kan inträffa. 
 
För metallindustri, skrotupplag, verkstad och ytbehandling är en ökad risk för förorenings-
spridning möjlig till följd av en olycka eller på grund av ökat utläckage av föroreningar i 
marken från tidigare utsläpp, på tippar och i slam. Vilken typ av förorening beror på typ av 
verksamhet. Av speciellt intresse är de ämnen som idag finns kvar i sedimenten, och då 
framförallt de ämnen som finns i mycket höga halter, t.ex. kadmium och zink, samt det 
kvarvarande avfallet vid olika tippar och på industritomten. De flesta typer av föroreningar 
kan finnas i marken såsom olja, diesel, bensin, metaller framför allt bly, kvicksilver, koppar, 
aluminium, zink, nickel, kadmium och krom. Många av dessa föroreningar sprids lätt vidare 
med vatten och därmed leder ett förhöjt vattenflöde, ökad grundvattennivå liksom en 
översvämning till att spridningen ökar. Vid höga flöden samt vid översvämning som även 
leder till erosion kommer riskerna för föroreningsspridning att öka.   

Ökning  
Ingen större förändring  
Minskning  
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Vid gamla gasverk är föroreningar och avfall som använts för utfyllnad i sjöar och andra 
vattendrag av intresse eftersom dessa kan komma i omlopp i samband med översvämning. I 
marken vid gasverket är det framförallt PAH och cyanider men även enkla aromatiska 
kolväten, kreosoler och fenoler, ringformade kväveföreningar som pyridiner och kinoliner, 
metaller som t.ex. bly, kvicksilver, kadmium, cyanider, ammoniak och ammoniaksalter, 
svavelföreningar, syror och baser samt oljerester som kan komma i omlopp till följd av 
översvämning och förhöjda flöden. 
 
Sågverk med doppningsverksamhet har samma miljöeffekter som träimpregneringsverk-
samhet. Ingen betydelsefull förändring av föroreningsspridning kan förväntas för sågverk utan 
doppningsverksamhet. För metaller och kreosot som finns i mark vid gamla anläggningar för 
impregnering, och även från kolning, är risken för ökad spridning av föroreningar framförallt 
genom partikelspridning, d.v.s. markpartikeltransport till följd av mekanisk inverkan på 
marken till följd av själva översvämningen och de höga flöden och ännu mer vid erosion. För 
klorfenoler som är betydligt vattenlösligare och mindre bundna i marken leder ett ökat 
vattenflöde i sig till en ökad spridning. Hur detta påverkar riskerna kan dock variera eftersom 
spridning med de ökade vattenmängderna också leder till utspädning av föroreningen. 
 
Inverkan av förhöjd grundvattennivå leder sannolikt inte till en ökad risk för förorenings-
spridning från gruvavfall. En ökad fluktuation av grundvattennivån kan dock leda till en ökad 
föroreningsspridning eftersom de kemiska förutsättningarna då förändras och metallerna kan 
bli mer vittringsbenägna och lösliga. Risken för detta verkar dock relativt liten och kan 
motverkas genom reglering av vattendragen.  Den största risken för äldre samt pågående 
gruvverksamhet förväntas föreligga i samband med olycka såsom dammbrott av sandmagasin 
eller annan relativt stor olycka som sker i magasin eller mark som är förorenad med 
gruvavfall. Föroreningar som föreligger i sedimenten kan komma i omlopp på samma sätt 
som övriga sediment transporterade föroreningar. Stenfyllning med nykrossad sten som 
innehåller sulfidmineral, t.ex. för att lokalt undvika översvämning eller effekter av denna, kan 
leda till akut metalläckage till följd av de kemiska oxidationsprocesser sker vid föregående 
torka (mycket tillgängligt syre), följt av kraftigt regn eller förhöjd vatten nivå i sig som leder 
till utläckage av de metallföreningar som bildats på de nya färska stenytorna. Ytorna åldras 
ganska snabbt och därmed avstannar oxidationen och metallläckaget minskar. 
 
Av beräkningsresultat från gamla soptippar och moderna deponier framgår det att det finns en 
risk att framtida klimatförändringar kan medföra att dagens hydrauliska krav på sluttäckningar 
inte uppfylls vid kommande nederbördsförändringar.  
 
Spridning av LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid), t.ex. bensen, toluen, etylbensen, 
xylen, d.v.s. föroreningar som ofta förekommer t.ex. vid bensinstationer eller kan finnas vid i 
andra depåer med bensin och drivmedel, begränsas av fastläggning till partiklar och organiskt 
material samt eventuell nedbrytning. Vid översvämning är det framförallt genom att 
markpartiklar kommer i omsättning som kan leda till ökad spridning och den mekaniska 
inverkan av ett ökat flöde på sorptionsprocesserna av partikelbundna föroreningar. Vidare kan 
erosion ytterligare bidra till att partiklar och därmed även föroreningarna kommer att frigöras 
och göras mer tillgängliga för transport med vatten samt till luft.  
 
PAH och andra tyngre organiska föreningar såsom tyngre klorerade kolväteföreningar, tillhör 
gruppen icke vattenlösliga ämnen som är tyngre än vatten (DNAPL, Dense Non Aqueous 
Phase Liquid). PAH kan finnas i marken vid bensinstationer, petroleumindustrier, gasverks-
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tomter, metallindustrier, oljedepåer, bensinstationer, textilindustrier, verkstäder, gummi-
produktion, vid vägkanter och i släckvatten från bränder och med flera olika verksamheter. 
Klorerade kolväten har bland annat påträffats i mark vid impregneringsanläggningar, till 
exempel pentaklorfenol (PCP), och vid kemtvättar, till exempel trikloretylen(TRI). Framför-
allt är det genom ökad partikelspridning till följd av översvämning eller erosion till följd av 
denna som föroreningsspridning kan tänkas öka till följd av översvämning.  
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7 GIS-analyser och kartbearbetning 
 
 
I denna del av pågående uppdrag har två fallstudieområden (Ljungan och Dalälven) valts för 
att arbeta fram en metodik för att finna och presentera tillgänglig information avseende 
verksamheter som kan bidra till ökad föroreningsspridning i samband med översvämning 
samt de mest utsatta recipienterna (brunnar, vattentäkter samt betesmark och annan 
jordbruksmark) vid eventuell spridning till följd av översvämning. 

7.1 Bakgrund till kartdata 
För att kunna göra en bedömning av föroreningsspridning vid höga flöden och 
översvämningar finns behov av geografiskt redovisade verksamheter samt 
översvämningskarteringar. Genom att undersöka vilka databaser som innehåller 
branschinformation och verksamheter togs beslutet att kontakta länsstyrelserna i berörda län. 
Länsstyrelsen har i regel ett visst samordnande ansvar när det gäller miljöfarliga och 
föroreningsspridande verksamheter. Vid kontakten framkom att främst två databaser innehöll 
data som var av intresse. MIFO- och EMIR-databasen innehåller A och B verksamheter och 
information om vilken typ av verksamhet som bedrivs. MIFO-data har erhållits från berörda 
länsstyrelser i Dalälvens och Ljungans utbredningsområden. Länsstyrelsen i Sörmland står 
som databasvärd för EMIR-data i Sverige och har bistått med data för de två 
fallstudieområden Ljungan och Dalälven (Roslund, 2006).  
 
För att hitta risker med föroreningsspridning vid höga flöden och översvämningar erhölls 
översvämningskarteringens utbredningsområden som kartdata från Räddningsverket (SRV) 
(Näslund-Landemark, 2006). Översvämningskarteringen vi mottog bestod av två kartskikt, 
rdim och r100. Rdim står för högsta dimensionerade flöde och r100 är en beräkning av 100-
års flöde. 
 
I den insamlade kartdatamängden finns även data från brunnsarkivet från SGU (Thunholm, 
2006). Brunnsarkivdata har använts för att beskriva antalet brunnar inom det potentiella 
översvämningsområdet. Information om betesmark och annan jordbruksmark har erhållits 
från jordbruksverket (SJV) (Forsberg, 2006) och information om kommunala skyddsområden 
för vattentäkter har i den mån den ingått i redovisade verksamheter erhållits från respektive 
län.  
 

7.2 Insamling 
Insamlingen har bestått i att kontakta berörda länsstyrelser, SGU, SJV och SRV som levererat 
materialet som dels ESRI shape-filer samt excelfiler med koordinatinformation för området 
längs Dalälven och Ljungan. 
 
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. 
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Figur 7.1. EMIR-data och potentiellt förorenade områden inom Dalälvens utbredningsområde. 
 
  

7.3 Resultat av bearbetningen 
Resultatet av bearbetningen av kartdata består av ett antal punkter, verksamheter, inom 
översvämningskarteringens rdim (dimensionerande översvämningsområde). I Figur 7.1 visas 
resultatet av verksamheter inom Dalälvens utbredningsområde och motsvarande data har även 
erhållits från länsstyrelser för Ljungans utbredningsområde. Baserat på detta underlag har ett 
urval gjorts med hjälp av översvämningskarteringens kartskikt för att beskriva områden med 
högsta dimensionerade flöde, rdim (SRV, Näslund-Landemark, 2006). Selektionen har gjorts 
genom att ta fram alla verksamheter som hamnar inom översvämningsområdet, rdim. 
 
De punkter, EMIR och potentiellt förorenade områden, som hamnat inom rdim 
(dimensionerande översvämningsområde) exporterades till Excel för vidare bedömning av 
potentiell föroreningsspridning. Inom Dalälven samt Ljungan har sammanlagt cirka 250 
EMIR-punkter och potentiellt förorenade områden lokaliserats.  
 
Inom Dalälvens rdim (dimensionerande översvämningsområde) identifierades ca 170 st 
punkter med potentiellt förorenade områden och ca 30 punkter med EMIR-data.  
Inom Ljungans rdim (dimensionerande översvämningsområde) identifierades knappt ca 40 st 
punkter med potentiellt förorenade områden och ca 5 punkter med EMIR-data. Resultaten 
finns redovisade i figurerna 7.2 – 7.3 och tabellerna 7.A - 7.D. 
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Figur 7.2 EMIR-data samt potentiellt förorenade områden längs Dalälven som finns inom Rdim 
(dimensionerande översvämningsområdet). 
 

 
Figur 7.3. EMIR-punkter och potentiellt förorenade områden längs Ljungan inom Rdim (dimensionerande 
översvämningsområdet). 
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Som framgår av figur 7.2 och tabell 7.1 och 7.3 så är det ett flertal olika verksamheter som 
kan bidra till ökad föroreningsspridning i samband med översvämningar som identifierats 
inom det dimensionerande översvämningsområdet för Dalälven. Det finns bland annat två 
anläggningar för farligt avfall och fyra industrideponier, två avloppsreningsverk, ett flertal 
bensinstationer och mycket gruv- och annan metallrelaterad verksamhet samt ett flertal 
kommunala deponier. I princip kan samtliga dessa bidra till ökad spridning av förorening till 
följd av översvämning. Riskerna är för de flesta av dessa verksamheter störst vid erosion eller 
när det sker en olycka. En bräddning av kommunalt avlopp leder till ökad spridning av 
bakterier och mikroorganismer men kan från industriavlopp även leda till en ökad kemisk 
föroreningsspridning. 
 
Motsvarande analys för Ljungan ger något färre verksamheter (Figur 7.3). Ur tabellerna 7.2 
och 7.4 framgår det som även summeras av Länsstyrelsen Västernorrland (2005): 
”Västernorrlands läns industrihistoria har formats genom tillgången på skog, vattenkraft och 
hamnar. Riklig tillgång på skog ledde till att man under 1600-taket anlade ett flertal järnbruk i 
landet. Malmen fraktades till bruken, där man omvandlade råvaran till säljbara produkter. Den 
tidiga verksamheten var dock relativt blygsam i sin omfattning och eftersom malmråvaran 
utvanns på annan ort och råvarorna utgjordes av kol eller vattenkraft är bedöms resterna från 
dessa bruk inte vara av betydelse för några allvarliga föroreningsproblem. Under 1800-talet 
ändrade den industriella utvecklingen riktning och istället anlades sågverk i länet som 
tillsammans med glasbruk och varven kom att utgöra länets basnäring. Vid vissa av sågverken 
bedrevs även impregnering av virket. Runt sekelskiftet började flera av sågverken att satsa på 
cellulosa tillverkning och Västernorrland kom att bli ett centrum för cellulosa tillverkning”. 
En olycka, som t.ex. ett dammbrott kan, givetvis ge förödande konsekvenser, men älven är så 
djup och flödet så stort och mängden emittenter relativt få så att Spridningsrisken av 
föroreningar från verksamheter eller potentiellt förorenad mark längs Ljungan kan därmed 
förväntas betydligt lägre än för Dalälven vid översvämning.  
 
 
Tabell 7.1.  Potentiellt förorenade områden längs Dalälvens rdim  
(dimensionerande översvämningsområde) 
BRANSCH Summa 
Anläggning för miljöfarligt avfall 2
Avloppsreningsverk 2
Bensinstation 9
Betongproduktion 1
Bilskrot och skrothandel 11
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 1
Försvaret 1
Galvmek 1
Garveri 1
Gasverk (nedlagt) 6
Gjuteri 6
Gruva och upplag 15
Gummiproduktion 1
Industrideponi 4
Järn-, stål- och manufakturindustri 5
Kemtvätt 9
Kloratindustri 1
Kommunal avfallsdeponi 19
Massa- och pappersindustri 3
Oljedepå 2
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Oljegrus- och asfaltsverk 1
Plantskola och handelsträdgård 4
Primära metallverk 4
Skjutbana 5
Snickeri 1
Sulfidfabrik och elektrostålverk 1
Sågverk 20
Tank- och fatrengöring 1
Tillverkning av plast – polyester 1
Träimpregnering 6
Verkstadsindustri 8
Ytbehandling av metaller 10
Ytbehandling av trä 1
Övrigt 8
 
  
 
 Tabell 7.2. Potentiellt förorenade områden längs Lungans rdim  
(dimensionerande översvämningsområde) 
BRANSCH Summa 
Avloppsreningsverk 1
Bensinstation 4
Billackering 1
Cementgjuteri 1
Deponi 2
Deponi, Avloppsreningsverk, 
Förbränningsanläggning 1
Fiskeodling 3
Industrideponi 1942-1994 1
Kemtvätt, Betong- och cementindustri 1
Kraftverk 1
Kraftverksdamm 3
Mekanisk verkstad 1
Reningsverk 4
Sliperi 1
Sågverk 6
Sågverk med doppning 1
Sågverk och trämassafabrik 1
Sågverk, trähusfabrik, åkeri 1
Vattenkraftverk 1
Vattenkraftverk 1
Verkstadsindustri 2
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Tabell 7.3.  Summering av EMIR-branschkoder inom Rdim för Dalälven. 
 
  Dalälven    

branschtyp branschkod branschnamn Instans   
Antal per 
bransch 

MVH1999    05.02-1  Fiskodling >20 t/år            B  4 
MVH1999    15.51-1  Mejeri mm >50000 t/år          B  1 
MVH1999    20       Tillverkn trä,kork mm ej möble -  2 
MVH1999    20-1     Sågverk mm >60000 m3/år       B  4 

MVH1999    21.111-1 
Massa-m/km; Re.fibm>10000 
t/å  A  1 

MVH1999    27-1     Järn-/Stålverk masugn mm       A  1 
MVH1999    28       Metallvarutillv,ej maskiner mm -  8 
MVH1999    40-2     Förgasn/-bränn 10-200 MW      B  1 
MVH1999    90.001-1 Avloppanl. >2000pe             B  8 
MVH1999    90.001-2 Avloppsanl. 25-2000pe          C  1 
MVH1999    90.005-2 Mellanlagring FA <1;5 el. 10 t C  1 
       

    
Tot 
summa 32 

      
 
Tabell 7.4.  Summering av EMIR-branschkoder inom Rdim för Ljungan. 
  Ljungan    

branschtyp branschkod branschnamn instans   
Antal per 
bransch 

MVH1999    28       Metallvarutillv,ej maskiner mm -  1 
MVH1999    40-2     Förgasn/-bränn 10-200 MW      B  1 
MVH1999    24.42-1  Läkemedelsfabrik fys.proc      B  1 
MVH1999    90.001-1 Avloppanl. >2000pe             B  2 
       

    
Tot 
Summa 5 

      
 

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

7.4.1 Östersjön 
En av de stora recipienterna av föroreningsspridning från såväl Ljungan som Dalälven är 
Östersjön. 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 
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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. 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 och förhöjda nivåer av avgiftningsenzym hos 
Östersjöfisk kan vara ett resultat av närvaron av ännu oidentifierade föroreningar. (Revision 
av nationell miljöövervakning 2006 Kust och hav, utkast remissversion 2006-10-04, 
Naturvårdsverket).   
 
Inverkan i respektive vattendrag, Ljungan och Dalälven, på levande organismer (fauna och 
flora) kan lokalt bli mycket stor och en enskild större händelse kan också påverka mycket 
stora delar av vattendraget. 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.  
 
En olycka eller annan händelse uppströms något av de två vattendragen som leder till 
liknande stora spill kommer givetvis att kunna ge liknande konsekvenser där storlek och 
utbredning beror av ett flertal faktorer. 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 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. För kvantitativa analyser krävs fördjupade studier av 
möjliga enskilda händelser och vad dessa kan innebära. 
 
 

7.4.2 Brunnar och kommunala vattentäkter 
Invid Dalälven inom rdim (dimensionerande översvämningsområdet) finns 488 stycken 
brunnar enligt SGU:s brunnsarkiv och inom Ljungans rdim (dimensionerande 
översvämningsområdet) finns 24 stycken brunnar. Dessa finns beskrivna i figurerna 7.4 och 
7.5. Av speciellt intresse av 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 som leder till transport av stora mängder 
förorenade massor så kan samtliga de 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 älven. En sådan händelse kan vara en olycka som orsakas av översvämningen, t.ex. 



SGI 2007-06-11 Dnr 1-0606-0390 

 72

depå eller annan förvaring av dessa ämnen, som kan komma att läcka eller påverkas på annat 
sätt av vattenmassorna själva eller av erosion, ras eller skred. Dessa ämnen kan också komma 
i omlopp till följd av gammalt spill, eller annat tidigare utläckage, nås av vatten till följd av 
höga flöden eller översvämningen i sig eller till följd av erosion, ras och skred samt vid 
slamströmmar osv. En sådan händelse leder 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. 
 

 
 
Figur 7.4. Brunnar ur SGU:s brunnsarkiv (Thunholm, 2006) som identifierats inom Dalälvens Rdim 
(dimensionerande översvämningsområde). 
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Figur 7.5. Brunnar ur SGU:s brunnsarkiv (Thunholm, 2006) som identifierats inom Ljungans Rdim 
(dimensionerande översvämningsområde) 
 
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.   
 
Längs Dalälven finns som tidigare nämnts, flera verksamheter där en olycka kan inträffa och 
på det sättet leda till att föroreningar frigörs och det finns också flera områden med potentiellt 
förorenad mark. Längs Dalälven är också relativt tätt med privata brunnar. Längs Ljungan 
finns något färre brunnar inom det studerade området och även färre verksamheter och 
potentiellt förorenade områden som kan leda till föroreningsspridning i samband med en 
översvämning. Vid en händelse som leder till ökad föroreningsspridning kan det dock drabba 
respektive brunn lika kraftigt och storleken samt effekten beror på orsak, verksamhet, 
förorening samt lokala geografiska förhållanden. 
 
 En olycka eller ökad transport av förorenad sediment eller förorenade partiklar från kraftig 
flöden, eller till följd av erosion, skred eller ras i förorenade massor kan leda till förhöjda 
föroreningshalter och försämrad vattenkvalitet och detta kan drabba flera brunnar inom 
översvämningsområdet. Beroende på halt och en händelses storlek kan allt från en enskild 
brunn nära källan till samtliga brunnar längs vattendragen bli påverkade. 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 krävs fördjupade studier av möjliga enskilda 
händelser för att kunna göra mer kvantitativa bedömningar vad dessa kan innebära. 
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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. Från figurerna 7.6 och 7.7 framgår att det finns 
knappt 30 st vattenskyddsområden och vattentäkter som kan påverkas av ökad 
föroreningsspridning i de båda vattendragen. 
 

 
Figur 7.6. Skyddsområden för vattentäkter i Dalälvenområdet. Exempelvis vid Säter, Hedemora och Avesta. 
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Figur 7.7. Skyddsområden för vattentäkter i Ljunganområdet. 
 
 
 

7.4.3 Betesmarker och annan jordbruksmark  
Jordbruks- och betesmarker kan själva orsaka utläckage av mikroorganismer samt 
näringsämnen. Detta beaktas inte i föreliggande studie utan jordbruks- och betesmark beaktas 
i föreliggande rapport endast som mottagare (recipient) av föroreningar. Jordbruks- 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. 
D.v.s. 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 av störst intresse avseende 
hälsoeffekter på människa. Självklart kan även toxiska mikroorganismer vara av betydelse. 
Höga halter av andra kemiska föroreningar kan påverka växtlighet och bidra till en ökad risk, 
eller minskad marginal, för att ekologiska effekter skall uppstå.  
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Figur 7.8. Betesmark och övrig jordbruksmark inom Dalälvens Rdim (dimensionerande översvämningsområde) 
 
 

 
Figur 7.9. Betesmark och övrig jordbruksmark inom Ljungans Rdim (dimensionerande översvämningsområde) 
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Som framgår av figurerna 7.8 och 7.9 finns det relativt stora arealer med jordbruks- och 
betesmark i de två älvområdena. I Dalälven där många potentiella källor till 
föroreningsspridning finns utgör hela knappt 11000 hektar en möjlig recipient för 
föroreningar till följd av olycka eller ökad spridning till följd av förhöjda flöden eller den 
ökade vattennivån i sig. De knappt 11000 hektaren, varav knappt 1530 hektar är betesmark, är 
drygt 5050 stödsökt jordbruksmarksobjekt. I Ljungan är de något färre och arealen betydligt 
mindre, knappt 610 objekt med en areal av 740 hektar varav drygt 70 hektar är betesmark. Det 
finns också färre verksamheter. Å andra sidan kan en händelse lokalt leda till stor inverkan på 
ett enskilt område och en större olycka, t.ex. ett dammbrott, kan leda till stora konsekvenser 
för den betes- och jordbruksmark som finns längs hela älven. 
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Bilaga 1 – Egenskaper hos ett urval olika föroreningar 
 
Arsenik (As) 
• Kemi: Arsenik förekommer främst i oxidationstillstånden –III, 0, +III och +V, av vilka As(0) och As 
(+III) dominerar i reducerad miljö (SNV, 2002). 
• Spridningsegenskaper: Arsenikmineral är lättlösliga men transporten av arsenik i marken är ändå 
begränsad pga. att ämnet binds till lera, hydroxider och organiskt material. Det gör att arsenik ofta 
anrikas i lersediment och i ythorisonten. Anjonkomplexen med syre och väte utgör de mest lösliga 
formerna av arsenik (SNV, 2002). 
• Allmänt: Det finns låga halter av arsenik i den mesta mat vi äter och dricksvattnet har i regel 
arsenikhalter på några µg/l (Jansson, 2001). 
• Hälsoeffekter: Arsenik är cancerogent och ett stort intag av ämnet (70-80 mg) kan leda till döden. 
Lägre halter kan ge hudirritation, neurologiska skador och missbildningar (Johansson, 2002). 
Människor kan exponeras för arsenik via livsmedel, dricksvatten eller genom inandning (ATSDR, 
2004-08-31). Den största hälsorisken när det gäller arsenik är genom intag av dricksvatten. 
• Miljöeffekter: Arsenik är tillväxthämmande för flera växter (SNV, 2002). 
Mikroorganismer tolererar i allmänhet relativt höga halter av arsenik (Jansson, 1994). 
Arsenik kan liksom på människa, ge skador hos djur (Johansson, 2002). 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2005, Inventering av förorenade områden i Dalarnas Län- Gruvindustri, 
Miljövårdsenheten Rapport 2005:14, Länsstyrelsen Dalarnas län) 
 
Bly (Pb) 
• Spridningsegenskaper: Bly anses vara den tungmetall som är minst rörlig i marken.Vid högt pH 
fastläggs bly som karbonater, hydroxider, sulfater, fosfater eller i organiska komplex och anrikas 
således i markens ytskikt (SNV, 2002). 
• Hälsoeffekter: Bly och blyföreningar är giftiga för människa. Vanligen sker upptaget via lungorna 
och upplagring i skelettet. De toxiska verkningarna beror på att lösta blyjoner binds till proteiner och 
enzymer och stör deras funktion. Människor kan även exponeras för bly via livsmedel eller 
dricksvatten (ATSDR, 2004-08-31). 
• Miljöeffekter: Bly och blyföreningar är liksom för människor giftiga för djur. Hos däggdjur (dvs. 
även människa) och fåglar kan långvarig kontakt med bly orsaka nervrubbningar, störd 
hemoglobinbildning och försämrat immunförsvar. I stora mängder är bly akut dödligt och vissa 
blyföreningar tros vara cancerframkallande (Andersson, 2002). Generellt sett är oorganiskt bly mindre 
toxiskt för mikroorganismer än organiska blyföreningar. Förmågan hos oorganiskt bly att bilda 
svårlösliga salter och komplex med anjoner, tillsammans med dess starka bindning till jordar, minskar 
drastiskt dess tillgänglighet för landlevande växter via rötterna. Vissa ryggradslösa djur är mer 
känsliga än andra vilket kan leda till förändring av samhällsstrukturen vid hög blyexponering. 
Toxiciteten för oorganiska blysalter i vattenmiljön påverkas i hög grad av en rad omgivningsfaktorer. 
Generellt sett minskar toxiciteten i vatten med hög hårdhet, högt pH och hög salthalt. 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2005, Inventering av förorenade områden i Dalarnas Län- Gruvindustri, 
Miljövårdsenheten Rapport 2005:14, Länsstyrelsen Dalarnas län) 
 
Kadmium (Cd) 
• Kemi: Vid vittring av mineral frigörs kadmium som tvåvärda katjoner (SNV, 2002). 
• Spridningsegenskaper: Frigjorda katjoner adsorberas lätt av bl.a. organiskt material. Kadmium är 
relativt rörligt i marken, men bildar ofta både oorganiska och organiska komplex i marken. Kadmium 
och zink följs i allmänhet åt i geokemiska sammanhang (SNV, 2002). 
• Hälsoeffekter: Kadmium är ett mycket toxiskt grundämne som absorberas effektivast vid inandning. 
Liksom flera andra giftiga metaller har kadmium stor benägenhet att bindas till proteiner och enzymer, 
vilket stör deras funktion. Den biologiska halveringstiden är cirka 20 år, det vill säga kadmium och 
kadmiumföreningar har hög potential för bioackumulering och ackumuleras i kroppen framför allt i 
njurarna. Kadmium medför också ökad risk för lung- och prostatacancer samt kan ge 
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skelettförändringar (Jansson, 2001). Människor exponeras för kadmium via livsmedel, dricksvatten 
och genom inandning (ATSDR, 2004-08-31). 
• Miljöeffekter: Kadmium är mer giftigt för djur än för växter. Upptag i växter ökar med lågt pH och 
de flesta växter tål relativt höga halter vilket gör att kadmium anrikas i näringskedjan. För 
vattenlevande organismer har kadmium mycket hög giftighet. 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2005, Inventering av förorenade områden i Dalarnas Län- Gruvindustri, 
Miljövårdsenheten Rapport 2005:14, Länsstyrelsen Dalarnas län) 
 
Koppar (Cu) 
• Kemi: Koppar förekommer med oxidationstalen 0, +I och +II i marken. 
• Spridningsegenskaper: Koppar är en av de minst mobila tungmetallerna. Den förekommer ofta i 
svårlösliga former i marken och metallen anrikas vanligen i markens ythorisont pga. att den binds hårt 
till både organiska och oorganiska föreningar. Koppar kan dock förekomma som fria joner, även om 
metallen i hög utsträckning adsorberas av flera mineral, främst järn- och manganoxider. Mest stabil är 
koppar då den är bunden till järn- och aluminiumhydroxider, karbonater, fosfater och vissa lersilikat. 
Organiskt material bildar både lösliga och svårlösliga komplex med koppar och rörligheten i marken 
beror således mycket på vilken typ av organiskt komplex som dominerar. Koppar fixeras också i hög 
utsträckning av mikroorganismer (SNV, 2002). 
• Hälsoeffekter: Koppar är livsnödvändigt då det ingår i olika enzymer i vår kropp, men i stora doser 
är giftigheten hög. Människor exponeras för koppar såväl via livsmedel, dricksvatten och genom 
inandning som genom hudkontakt med jord, vatten eller andra substanser som innehåller koppar 
(ATSDR, 2004-08-31). 
• Miljöeffekter: I stora doser har koppar hög giftighet för vattenväxter och djur (Johansson, 2002). 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2005, Inventering av förorenade områden i Dalarnas Län- Gruvindustri, 
Miljövårdsenheten Rapport 2005:14, Länsstyrelsen Dalarnas län) 
 
Zink (Zn) 
Kemi: Zink förekommer främst med oxidationstalet +II, ofta som fri jon. 
• Spridningsegenskaper: Frigjorda katjoner adsorberas lätt av bl.a. organiskt material. Zink är relativt 
rörligt i marken, men bildar ofta både oorganiska och organiska komplex i marken. Kadmium och zink 
följs i allmänhet åt i geokemiska sammanhang.  
• Hälsoeffekter: Zink är livsnödvändigt för människan. Människor exponeras för zink via livsmedel, 
dricksvatten och genom inandning (ATSDR, 2004-08-31). Zinkbrist kan uppträda vid för låga intag av 
zink. Mycket höga intag av zink kan också skada hälsan. 
• Miljöeffekter: 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 (SNV, 
2002). 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2005, Inventering av förorenade områden i Dalarnas Län- Gruvindustri, 
Miljövårdsenheten Rapport 2005:14, Länsstyrelsen Dalarnas län) 
 
Kvicksilver (Hg) 
Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna. Det transporteras genom luft och vatten. 
Kvicksilver kan också omvandlas till metylkvicksilver som är ännu farligare genom bakteriell aktivitet 
i marken. 
 . 
Organiska föroreningar 
Bensen (C6H6) 
Bensen eller benzol är en färglös vätska som är mycket brandfarlig och lättflyktig med en densitet på 
0,884 g/cm3. Varför man slutade använda bensen som tvättvätska berodde främst på att den var 
mycket brandfarlig. Bensen är även giftig för vattenorganismer och kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön (Elming 2003). 
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Varnolen/Lacknafta 
Lacknafta eller varnolen som det också kallas användes som tvättväska främst den första halvan av 
1900-talet, men har använts av vissa anläggningar även senare. Det nyttjas även bl.a. som 
färgförtunnare och lösningsmedel. Varnolen innehåller både aromatiska (15-20 %) och alifatiska 
kolväten, är relativt svårflyktig och delvis vattenlöslig. Lacknafta misstänkts kunna orsaka cancer vid 
ofta upprepad exponering, men kan även orsaka bl.a. trötthet, huvudvärk och minnesvårigheter. 
Lacknafta är också giftig för vattenorganismer och kan orsaka skadliga effekter i vattenmiljö (Elming 
2003).  
 
Polyaromatiska föroreningar (PAH) 
Polyaromatiska föroreningar (PAH) förekommer bland annat kring anläggninar dör kerosot nyttjats 
som impregeneringsmedel, där grafitelektroder tillverkats eller nyttjats, vid bensinstationer, 
oljedepåer, motorsprotbanor, bivlvårdsanläggninar, gummifakrikem glasbruk, kolupplag och fabriker 
för framställnng av trätjära. Flera av de komponeneter som ignrå i PAH har cancerogena egenskaper 
och genotoxiksa effekter har hittats hos bl.a. bottenfauna och fisk. Akuta hudskador, kräkningar och 
förvirring är symptom som kan uppstå vid kotnakt med PAH-förorenat material. Kroniska skador kan 
uppstå i blodet och lörtlar. Sambandet mellan exponering av PAH och lungcancer är välkänt. 
(Länsstyrelsen Västernorrland, 2005, Regionalt program dör arbete med förorenade områden i 
Västernorrlands län 2006, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand) 
 
Kreosot 
Hälsoeffekterna av kreosot är främst förknippade med dess innehåll av polyaromatiska 
kolväten (PAH). Den troligaste vägen att utsättas för denna kreosot förorening är direktkontakt via 
huden. Detta kan orsaka frätskador och hudcancer. Kreosot är också mycket giftigt för vattenlevande 
organismer och kan orsaka mutagena effekter. På växter i direkt kontakt med impregnerat virke har 
effekter liknande brännskador och minskad tillväxt noterats. (Naturvårdsverket, 1999c).  
 
Klorerade organiska substanser 
Klorfenoler.  
Klorfenoler räknas till klorerade organiska substanser och är ingrediens i utsläpp från massafabriker 
med klorblekning. Många av klorfenolerna och deras kemiska anförvanter är toxiska och de 
metaboliseras ofta i sedimenten av bakterier till andra ämnen som också har giftverkan och som är 
bioackumulerbara. Idag har samtliga svenska blekerier övergått till andra blekmedel – klordioxid, 
väteperoxid och ozon – och utsläppen har därmed i stort sett upphört. Men de klorföreningar som 
släpptes ut tidigare är ofta svårnedbrytbara och finns ännu kvar i sediment och bottenlevande djur 
utanför massafabrikerna. Klorfenoler tas effektivt upp i magtarmkanalen, andningsvägarna och genom 
huden. Generellt sett ökar toxiciteten med antalet kloratomer i molekylen. Dödlig dos av 
pentaklorfenol uppges vara ca 30 mg/kg kroppsvikt. Vid kronisk exponering har bland annat irritation 
av hud och andningsvägar, huvudvärk samt effekter på lever och njurfunktion iakttagits. 
Pentaklorfenol är en misstänkt cancerogen. Klorfenoler, särskilt pentaklorfenol, ackumuleras i hög 
grad även i andra levande organismer och uppvisar hög toxicitet mot akvatiskt liv och varmblodiga 
djur. (Naturvårdsverket, 1999c). Klorfenoler bedöms ha mycket hög farlighet enligt Naturvårdsverkets 
sammanställning (Naturvårdsverket, 1999b). (Länsstyrelsen Västernorrland, 2005, Regionalt program 
dör arbete med förorenade områden i Västernorrlands län 2006, Länsstyrelsen Västernorrland, 
Härnösand; Inventering av förorenade områden i dalarans län- Massa och pappersindustri, 
träimpregnering och sågverk, Lst Dalarna, miljövårdsenheten, Rapport 2003:9:  ). 
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Dioxin 
Flera dioxiner har en ytterst kraftfull toxisk verkan. (Naturvårdsverket, 1999a). Dioxiner som släpps ut 
till recipienter tenderar att hamna i sedimenten där de kan transporteras vidare eller tas upp av fiskar 
och andra vattenlevande organismer. Dioxiner förekomemr vid objelt som har haft 
doppningsverksmhet med pentaklorfenol, kirng kloralakalifariker och krloblekningsanläggnignar. 
Dioxiner är svårnedbrytbara och bioackumulerbara. Klorfenoler och dioxiner har mycket hög farlighet 
enligt Naturvårdsverket bedömning (Naturvårdsverket, 1999b).Akuta effetker kan uppstå efter intag, 
inhalaltion eller hudkotnakt och ger upphov till skador på hud, naglar, hjärta, lungor , nrurar , blid 
matsvmälntnignsssytstemet, och hormonella störnignar. Dioxinontkat kan ge upphov till kroniska 
skador på reproduktion, hjärna , motorik och immunförsvar. Vissa dioxin har östrrogenliknande 
egenskaper. Den dödliga dosen för sjur är myckte låg, men det har itne  rapporterats dösfall hos 
människa som är direkt relaterat till exponering av dioxin. (Länsstyrelsen Västernorrland, 2005, 
Regionalt program för arbete med förorenade områden i Västernorrlands län 2006, Länsstyrelsen 
Västernorrland, Härnösand) 
 
Hexaklorbensen 
Hexaklorbensen (HCB) hittas i anslutning till t.ex.kloralkalofabriker. Ämnet har spridids genom att 
grafitelektorslam har spolats ur processen och ut till vattenområden elelr tippats på deponier.. HCB 
kan skada ben-, njur- och blodcelle, immunförsvaret, endokrina systemet, nervsystemet samt bedöms 
vara cancerframkallande (Länsstyrelsen Västernorrland, 2005, Regionalt program för arbete med 
förorenade områden i Västernorrlands län 2006, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand) 
 
DDT och PCB 
Använding av DDT OCH PCB är förbjuden. Ämnena förekommer dick i natueren till följd av tidigare 
användngin. DDT förekommer kring anläggningar där man haternat storma mängder skogsråvara, men 
även vid anläggnar med försöksproduktion av DDT. PCB förekommer i äldre el- och 
byggnadsmaterial och påträffas vid skrotningsanläggningar dör transformatorer återvunnits. Ämnena 
bedöms främst medföra ekottoxikoligksa miljörisker t.ex.reporduktionsskadero, skador på 
immunförsvaret och tumörbildnng Både pCB och DDt har östroenliknande egesnkaper. 
 
Klorerade lösningsmedel 
Perkloretylen/tetrakloreten används som tvättvätska inom kemtvättindustrin men även till avfettning 
av metaller. Perkloretylen/Tetrakloreten (C2Cl 4) är en färglös vätska vars ångor är betydligt tyngre än 
luft. Lösligheten i vatten för perkloretylen är ca 0,02 % (KEMI 2004). Vid nedbrytning av 
perkloretylen kan bl.a. trikloretylen (C2HCl 3) och vinylklorid (C2H 3Cl) bildas. Dessa 
nedbrytningsprodukter är alla omättade alifatiska kolväten med dubbelbindning mellan kolatomerna. 
De har tillsammans med perkloretylen alla låg löslighet i och är tyngre än vatten och räknas därför 
tillhöra en grupp ämnen som kallas VOC (Volatile Organic Compounds) som vid tillräcklig mängd 
bildar kompakta icke vattenlösliga vätskor, så kallade DNAPL (Dense Nonaqueous Phase Liquids). 
Dessa vätskefaser kan sjunka genom marken i den omättade och mättade zonen till dess de når ett ej 
genomträngligt skikt. Om DNAPL finns i markens porer kan det lösas av förbiströmmande vatten och 
i löst vattenfas transporteras lång väg i marken med hjälp av grundvattnet. Det medför att även en 
mycket liten utspilld mängd klorerat lösningsmedel kan förorena ett stort område under en lång tid 
(Bohman 2001). 
Tetrakloreten är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Det kan vid upprepad exponering av 
höga halter ge huvudvärk, förvirring, hostningar och irritation på lunga, hud, ögon samt ge upphov till 
leverskador. Tetrakloreten misstänks även kunna ge cancer. Giftiga och frätande gaser som fosgen och 
saltsyra kan bildas ur tetrakloreten vid kontakt med heta ytor, eld eller svetsning. Ämnet kan 
omvandlas till fosgen och saltsyra vid förvaring varför man använder stabiliseringsmedel. 
Trikloretylen (C2HCl 3) är en färglös, klar, lättflyktig vätska med söt doft. Dess främsta 
användningsområde är inom ytbehandling, vid avfettning av metaller, men användes även som 
tvättvätska vid kemtvätt. Förbud mot yrkesmässig användning av trikloretylen gäller sedan 1/1 1996. 
Dess vattenlöslighet är ca 0,01 % vid 20ºC. Trikloretylen kan p.g.a. dess relativt höga densitet (1,46 
t/m3) och att ämnet är svårlöslig i vatten sjunka genom grundvattnet till täta marklager där den följer 
det täta lagrets riktning. Detta medför att trikloretylen kan röra sig mot grundvattnets 
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strömningsriktning. Trikloretylen är cancerframkallande, irriterar huden och ögonen och möjlig risk 
finns för bestående hälsoskador (Arbetsmiljöverket 2003). 
CFC 113 även kallat Valclean, användes bl.a. som tvättvätska inom kemtvättbranschen p.g.a. dess 
låga toxicitet, stabilitet, lösningsförmåga, ickebrännbarhet och relativt låga kokpunkt 
(Naturvårdsverket 1992). Freoner har även använts som köldmedium i kylskåp och frysar och som 
drivgas i sprayflaskor. CFC förbjöds dock att användas under 1994 (Naturvårdsverket 1992) eftersom 
freon som kommer ut i atmosfären bryts ned av UV-ljuset varmed kloratomerna lossnar och kan i sin 
tur reagera med en ozonmolekyl och bryta ned denna. När ozonmolekylen brutits ned frigörs 
kloratomen och kan bryta ned nästa ozonmolekyl. CFC är en orsak till uttunningen av ozonskiktet. 
Freon ger däremot ingen/liten påverkan på marken eftersom den är lättflyktig och avdunstar vid 
kontakt med luft. 
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