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Sammanfattning 

 

En vanlig metod vid identifiering av förorenade områden är MIFO (metod för identifiering av 

förorenade områden). MIFO tar hänsyn till en rad faktorer bland annat föroreningarnas 

spridningsförutsättningar som bland annat kan kopplas till spridning via befintliga vattenflöden och 

eventuella översvämningar. Det som MIFO saknar är en tydligare koppling till 

klimatförändringarna som till exempel en ökad nederbörd. I detta arbete utreds föroreningarnas 

spridningsförutsättningar rent allmänt och från nedlagda plantskolor/handelsträdgårdar i 

Stockholms län på grund av en ökad avrinning till följd av en ökad nederbörd genom 

litteraturstudier samt kartering av förorenade områden i geografiska informationssystem (GIS). 

Informationen har hämtats från SGI, SGU, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen med flera. I arbetet 

dras slutsatsen att klimatförändringar i form av ökad nederbörd kan påverka förutsättningarna för 

spridning av föroreningar. Förslag till fortsatt arbete är att titta på fler klimatförändringar och hur 

dessa kommer påverka spridningen. 
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Abstract 

Climate change is presumed to cause higher temperature and increased level of precipitation during 
winter in Stockholm. Therefore, winter water run-off is expected to increase in the future. Soils in 
contaminated sites may under these circumstances be subjected to strain from altered groundwater 
levels and surface run-off. In Sweden, the risk assessment conducted for identifying and evaluating 
contaminated sites is termed MIFO - Method of Surveying Contaminated Sites. The model 
considers the geology of the site and hydrology of the site among others factors such as land use. It 
is mentioned that the risk assessment should have a long term perspective even though climate 
change is not clearly stated. In this study of literature, soil contaminant dissipation from landfill of 
gardens centres is studied, and discussed in an overview of common soil and hydrology conditions 
in Stockholm during increased level of precipitation. Also, the study includes a limited GIS-analysis 
of two different areas. It is concluded that increased level of precipitation and water run-off may 
result in dissipation of soil contaminants and suggests that more studies about contaminated sites 
and climate change is necessary. 
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Definitioner 

Avrinningsområde - Av ytvattendelare avgränsat område vars avrinning begränsas till en punk. Ett 

avrinningsområde kan bestå av flera delavrinningsområden. 

Antropogen - Av människan påverkad. 

Fyllning - Av människan påverkad jordart. 

Huvudavrinningsområde - Avrinningsområde med huvudvattendrag med eventuella biflöden som 

tillsammans mynnar i havet. 

Huvudvattendrag - Avrinningsområdets största vattendrag. 

Hydraulisk konduktivitet – Markens vattengenomsläpplighet. 

Grundvattenavrinning - Avrinning som går via grundvattnet. 

Tillrinning- Ackumulerat flöde från alla avrinningsområden som ligger uppströms. 

Tillrinningsområde - Uppsamlingsområde för vatten. 

Inströmningsområde - ett område i terrängen där det sker en påfyllning av vatten, exempelvis 

nederbörd. 

Utströmningsområde - ett område i terrängen där det sker ett naturligt utflöde av vatten. Motsatsen 

till inströmningsområde.  

Vattenflöde - Så mycket vatten som per tidsenhet passerar en tvärsektion av vattendraget. 

Vindskjuvning - En plötslig förändring i rörelse av luft i hastighet och/eller riktning. 

Ytvatten - sjöar och vattendrag. 

Ytvattenavrinning - Del av avrinning som inte når markvattenzonen eller grundvattnet utan flödar 

på markytan. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 

 

Inledning 

Introduktion 

Enligt miljöbalken kapitel 10 definieras föroreningsskada som en miljöskada, som genom 

förorening av byggnader, anläggning, mark- eller vattenområde eller grundvatten kan medföra 

negativa konsekvenser för människors miljö eller hälsa (SFS 1998:808). Enligt Länsstyrelsen ska 

det finnas, i Sverige, cirka 80 000 förorenade områden varav drygt 10 000 ligger inom Stockholms 

län. Föroreningarna som återfinns i dessa områden kommer ofta från äldre verksamheter belägna 

nära sjöar, vattendrag och hav.  

Det pågår en omfattande inventering och riskklassning av dessa områden enligt Metodik för 

inventering av förorenade områden, MIFO och nära hälften (745 st) av de för närvarande 1786 

riskklassade områden i Stockholms län är gamla plantskolor (Östlund & Lagerblad 2011). På 1900-

talet började användandet av bekämpningsmedel att öka dramatiskt i 

plantskolor/handelsträdgårdar. Exempel på föroreningar som kan påträffas är till exempel 

organiska föroreningar och metaller. 

MIFO används för att riskklassa förorenade områden genom att bland annat bedöma spridningsrisk 

och behov av sanering för att skydda människa och natur. Det som är mindre känt är om och hur 

framtida förväntade klimatförändringar kan påverka risken för spridning av föroreningar i mark. 

Idag tar man hänsyn till det förorenade områdets hydrologi vid beräkning av spridningsrisken inom 

ett förorenat område men detta begränsas till det befintliga grundvattenflödet och saknar till synes 

uttalade krav på att beakta resultat av klimatförändringar i riskklassificeringen.  

Bakgrund 

Klimatförändringar kan medföra flera konsekvenser som kan påverka förutsättningarna för 

spridning av föroreningar från förorenad mark (Länsstyrelsen 2011). Till exempel kan skillnader i 

temperatur och nederbörd påverka markens kemiska egenskaper vilket påverkar bakteriell 

nedbrytning, växtupptag och föroreningars reaktivitet. Detta gör i sin tur att spridningsrisk av 

föroreningar ut ett förorenat område kan ändras (Coppola, Puglisi, Vischetti & Trevisan 2011).  

En kraftigt ökad respektive minskad nederbörd, tillsammans med temperaturförändringar, 

påverkar vattenflödet på olika sätt. Minskad nederbörd kan ge minskade grundvattennivåer och 

minskade flöden i vattendragen. Ökad nederbörd kan ge ökad infiltration och därmed högre 

grundvattennivå eller ökad ytavrinning samt ökade flöden i vattendrag. Stora skillnader i 

nederbördens återkomsttid och intensitet kan därmed ge skillnader i förutsättningarna för 

grundvattenbildningen (Länsstyrelsen 2011). 

Stigande globala havsnivåhöjningen kan leda till högre medelvattenstånd och ge ökad risk för 

erosion och översvämningar av förorenade områden. Den globala havsnivåhöjningen fram till år 

2100 kan, enligt SMHIs sammanställning av internationella modeller, bli omkring en meter. Den 

isostatiska landhöjningen kommer delvis motverka en sådan havsnivåhöjning då det, i Stockholms 

län, endast förväntas öka med 50 cm. Lokalt kan det under perioder med lågtryck eller starka vindar 

ge upphov till vindskjuvning och vinduppstuvning mot land vilket bildar särskilt höga vattenstånd 

(Nerheim 2011). 

Förändringar i avrinningsmönster kan till exempel ge en ökad ytavrinning vilket kan påverka 

riskerna för översvämning av vattendrag eller lågpunkter i terrängen. Myndigheten för 

Samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller karteringar över vattendrag som kan 

översvämmas. För Stockholms län har fyra sådana karteringar publicerats (MSB 2016). Variationer i 

ytavrinningen kan också påverka riskerna för jordrörelser. Kraftig ytavrinning kan dra med sig jord 
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och orsaka erosion eller så kan förändringar i vattennivå minska stabiliteten och därmed öka risken 

för skred och ras i känsliga jordar (Edebalk et al. 2016).  

Sveriges Geotekniska Institut (SGI) arbetar bland annat med forskning kring sådana risker, 

sanering av förorenade områden samt rådgivning till bland annat kommuner och landsting. I 

rapporten från 2016 föreslår rapportförfattarna att tillägg om sårbarhet för naturolyckor såsom ras, 

skred, erosion och översvämningar bör inkluderas om sådana risker kan identifieras. SGI ska även i 

kommande publikation ge en detaljerad metod för riskbedömning av förorenad mark och sårbarhet 

för naturolyckor (Edebalk et al. 2016). 

Länsstyrelsen Stockholm har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med anpassning till ett 

förändrat klimat på regional nivå samt utarbeta handlingsplaner för att vägleda 

klimatanpassningsarbetet på regional och lokal nivå. Enligt en sårbarhetsanalys för Stockholms län 

från 2011 har det tidigare utförts en överskådlig inventering av dåvarande riskklassade områdena 

(cirka 500 stycken) med risk för erosion samt ett scenario med två meter högre 

havsmedelvattenstånd än idag. I den rapporten nämns förorenade områden som ligger i 

erosionsdrabbade områden och i havsnära läge (Länsstyrelsen 2011). 

Kommuner har ansvaret över den fysiska planeringen genom översiktsplanen och 

detaljplanemonopol. De har därmed en avgörande roll för hur avrinningsfrågor hanteras i ett 

förändrat klimat. Enligt ett regeringsbrev från 2013 “kan slutsatsen dras att kommunerna i dag 

arbetar med en relativt stor medvetenhet om ett förändrat klimat kopplat till vattenfrågor. I 

vatten- och avloppsplaner, i dagvattenstrategier och liknande dokument berörs flera effekter av 

ett förändrat klimat” (Länsstyrelsen 2013).  

Hur kommunerna idag kartlägger möjliga konsekvenser av ytavrinning i samband med förorenade 

områden känner författarna till denna rapport inte till. En mejlenkät skickades därför ut till 

Stockholms läns kommuner i april 2018 för att reda ut detta. Frågan som ställdes var om 

kommunerna i sitt arbete gjort egna karteringar över MIFO-klassade områden som kan ligga i 

områden med sårbarhet för till exempel ras, skred, slamströmmar eller översvämningar (Bilaga 1). 

Av de totalt 22 svarande kommunerna var det ett flertal som svarade att de hade gjort en översiktlig 

bedömning över områdens sårbarhet med hänsyn till en eller flera nämnda risker.  

Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att översiktligt kartlägga risken för spridning av föroreningar från 

förorenade områden i ett framtida klimatscenario med ökad avrinning till följd av ökad 

säsongsnederbörd vintertid. De förorenade områdena som ingår i arbetet är sådana områden som 

har riskklassats enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) där spridningsrisk 

är en av flera faktorer vid klassificering. Ett delmål för uppsatsarbetet är att diskutera om och hur 

riskklassade områden i Stockholms län kan vara extra sårbara för en ökad avrinning till följd av 

ökad säsongsmedelnederbörd. Ett annat delmål är att undersöka om spridningsrisken, till följd av 

ökad avrinning, bör ha en större betydelse vid riskklassificering enligt MIFO. 

Avgränsningar 

I arbetet behandlas risker för föroreningars spridning i mark till följd av ökad avrinning översiktligt. 

Då arbetet är inriktat på föroreningar från handelsträdgårdar och plantskolor utelämnas 

föroreningar som inte är vanligt förekommande i sådan mark. För att illustrera förutsättningar i 

Stockholms län presenteras två geografiskt separerade områden i där plantskolor en gång varit 

verksamma men som numera är nedlagda. En översiktlig bedömning kan inte ersätta en noggrann 

bedömning av områdets historia, okulär besiktning och markundersökningar. 
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Metod 

Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes för att samla in information kring föroreningar och deras 

förutsättningar för spridning. Materialet samlades in från bland annat Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket samt andra tillförlitliga källor såsom kurslitteratur och kandidatarbeten.  

Fallstudie 

Urval och avgränsning av undersökningsmaterial 

Fallstudien begränsades till Stockholms län för att kunna diskutera föroreningars spridning utifrån 

ett regionalt perspektiv. Förutom den geografiska begränsningen utfördes även ett urval av de 

identifierade branscherna. Den bransch som valdes var plantskolor på grund av att det var den mest 

förekommande branschen samt att många olika föroreningar kunde kopplas till just plantskolor. 

Områdena har valts ut för att översiktligt representera de regionala förhållanden som kan råda i 

länet. Med regionala förhållanden menas att de är representativa för hur jordlager och hydrologiska 

förutsättningar kan se ut i länet på en översiktlig nivå, inte hur spridning av föroreningar exakt 

kommer att ske i det studerade området. Då antal plantskolor/handelsträdgårdar är många togs 

endast två geografiska områden som exempel. Dessa två områden ligger i Upplands Väsby samt 

Haninge. I båda områdena låg flera förorenade områdena i närheten eller anslutning till bebyggelse. 

Datamaterial och Geografiska informationssystem 

Geodatalager som framställs av SMHI, SGU, Lantmäteriet och MSB avseende höjddata, jordarter, 

avrinning, vattendrag och översvämningskartering sammanställdes tillsammans med excelfil från 

Länsstyrelsen med positioner och branscher för de förorenade områdena som idag är inventerade 

och riskklassade enligt MIFO. Lagren sammanställdes och visualiserades i GIS. En karta skapades 

med syfte att visa de översiktliga hydrologiska förhållandena men hjälp av avrinningsområden med 

vattendrag och höjddata som bakgrund. En annan karta skapades av jordartslager. 

Kommunstudie 

En kort e-mail enkät skickades ut till länets kommuner med syftet att få en inblick i hur 

kommunerna arbetar med MIFO-klassade områden och risker för skred, ras, erosion och 

översvämningar med avseende på klimatförändringar. Enkätens avsikt var att vara av övergripande 

karaktär med utrymme för egen tolkning. E-mail enkät och ett urval av svaren presenteras i bilaga 1. 

Metod för inventering av förorenade områden (MIFO) 

Klassificering enligt MIFO 

Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO, används för att göra riskbedömningar kring 

områden och områdena delas tillslut in i fyra riskklasser (Naturvårdsverket 1999a). MIFO uppkom 

efter att Naturvårdsverket fått i uppdrag att planera för åtgärder för efterbehandling och sanering av 

förorenade områden och då det krävdes befintliga underlag för detta upptäckte man att många 

områden inte undersökts i fält. Metoden är uppdelad i två olika delar där den första delen utgör 

bedömningsgrunder för klassificering av förorenad mark och den andra hur man ska samla in data 

inför riskklassning. Utredningen ska ha ett tidsperspektiv på 100-tals till 1000-tals år 

(Naturvårdsverket 1999b). Metoden för att klassificera förorenade områden har testats i en 

“försöksinventering” samt i åtta län och bland annat universitet samt myndigheter med flera har 

haft möjligheten att lämna synpunkter innan rapporten publicerades. Den senaste rapporten utgavs 

1999 av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 1999c). 
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Målet med den första delen av MIFO, bedömningsgrunder för miljökvalitet, är att länsstyrelser, 

kommuner samt andra ska ha MIFO som underlag för att kunna göra kvalificerade bedömningar 

om områden som kan vara förorenade. Den andra delen av MIFO visar hur provtagningar och 

analyser bör genomföras och tillsammans med den första delen utgör dessa två delar en vägledning 

för samtliga steg inom MIFO. De förorenade områdena delas in i klasser utifrån en samlad 

bedömning över föroreningarnas farlighet, nivå spridningsförutsättningar samt känslighet och 

skyddsvärdet. Områdena kan delas in i fyra riskklasser (Naturvårdsverket 1999a): 

Klass 1 - Mycket stor risk 

Klass 2 - Stor risk 

Klass 3 - Måttlig risk 

Klass 4 - Liten risk 

Spridning i mark och grundvatten 

Efter att en förorening infiltrerats genom markytan transporteras den senare genom 

markvattenzonen ner till grundvattenzonen. Hastigheten för transporten mellan markvattenzonen 

och grundvattenzonen bestäms av markens genomsläpplighet. Själva grundvattenströmningen sker 

sedan i första hand i de skikt i marken som utgör minst motstånd och på så sätt sprids föroreningen 

ut. Grundvattenströmningen antas ske vinkelrätt mot höjdkurvorna och från en högre till en lägre 

punkt i terrängen. I teorin så bildas en spridningsplym från föroreningskällor i homogena 

marklager via grundvattnet men i verkligheten uppträder denna spridningsplym väldigt sällan. 

Spridningen kan till och med ske vinkelrätt eller i motsatt riktning mot grundvattenströmningen. 

Detta på grund av diffusion och densitetsskillnader. 

Spridningshastigheten för föroreningar antas vara lika med grundvattnets hastighet. Efter att man 

beräknat spridningshastigheten ska man bedöma följande faktorer: 

 Nedbrytning av föroreningar. 

 Bindning av föroreningar. 

 Föroreningarna transporteras snabbare än grundvattnets hastighet genom naturliga 

transportvägar och eller antropogena transportvägar. 

 Konstaterad historisk spridning. 

Dessa faktorer kan ge en anledning till att modifiera antagandet om spridningshastigheten. I de fall 

föroreningarna förekommer i separata faser ska man uppskatta deras spridningshastighet som 

beror på markens genomsläpplighet samt om fasen är trög- eller lättflytande. 

Exempel på naturliga transportvägar är torrsprickor i lera, sprickzoner i berg samt sand-, grus- och 

lerlager. Exempel på antropogena transportvägar är tekniska installationer, diken, hårdgjorda ytor 

samt utflöde av avlopp och vatten i sjöar och diken. Konstaterad historisk spridning menas att man 

får information om spridningsvägar genom att iaktta till exempel sättningar i mark samt lukt och 

färgförändringar hos jordlager. Förändrad vegetation, provtagningar och analysresultat kan även ge 

information om vilka spridningsvägar som förekommer (Naturvårdsverket 1999d). 
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Spridning från mark och grundvatten till ytvatten 

Enligt MIFO är grundvattnets flödesriktning avgörande för bedömningen av vilka ytvatten som 

riskeras att förorenas. I de fall förorening inte påträffats i närliggande ytvatten ska det utföras en 

tidsuppskattning av hur lång tid det tar för föroreningarna inom området att färdas till närliggande 

ytvatten. Detta ska göras genom att mäta avståndet från föroreningen till ytvattnet samt räkna ut 

spridningshastigheten i mark och grundvatten och/eller avrinningen som sker via markytan, diken 

eller avlopp. Beräkningarna görs både för ämnen som sprids via vatten och ämnen som sprids som 

separat fas. I de fall då markföroreningen befinner sig i ett utströmningsområde för grundvattnet 

kommer spridningen till ytvatten ske snabbare än om markföroreningen skulle befinna sig i ett 

inströmningsområde (Naturvårdsverket 1999e). 

Efter att man räknat ut spridningshastigheten ska man kontrollera om hastigheten bör modifieras. I 

MIFO ges det exempel på två faktorer som kan vara avgörande för beslut om modifiering och den 

första är ifall det konstaterats att föroreningen sprids till sjö eller recipient via ytavrinning, via 

avloppsledningar, diken eller via marken. Den andra faktorn är ifall området har varierande 

grundvattenläge som, i likhet med högvatten och översvämningar, kan orsaka en snabbare 

spridning av föroreningar (Naturvårdsverket 1999f). I bilaga sex framkommer det att man ska ta 

hänsyn till varierande grundvattennivåer, översvämningar samt högvatten (Naturvårdsverket 

1999g). 

Spridning i ytvatten 

Ytvattnets omsättningstid eller vattenhastighet är avgörande för hur långt spridningen av 

föroreningar i ytvatten sker per år. Vid en stor vattenomsättning kan det leda till att föroreningarna 

späds ut i ytvattnet och på så sätt inte längre förekommer i skadliga nivåer. För att beräkna hur 

långt spridningen sker antas först att föroreningarna sprids med samma hastighet som vattnet 

strömmar för att därefter kontrollera om detta antagande bör modifieras med avseende på en ojämn 

spridning i ytvattnet. Spridningen i ytvatten beror på strömningsförhållandena i och vilken typ av 

ytvattenrecipient det rör sig om (Naturvårdsverket 1999h). 

Grundvattenbildning och avrinning 

Grundvattenbildning 

Grundvatten är den underjordiska delen av det hydrologiska kretsloppet och definieras som det 

vatten som fyller alla porer, hålrum samt sprickor i grunden. Grundvattnet har även portryck som är 

högre än eller lika med atmosfärstrycket (Knutsson & Morfeldt 2002a). Grundvatten förekommer 

både i jord och i berg och utgör i de flesta fall den viktigaste dricksvattenresursen. Grundvatten är 

också en resurs för till exempel industriell kylning, bevattning samt växtsamhällen. Under den 

senaste tiden har miljöhoten mot denna resurs ökat kraftigt genom bland annat rubbad 

vattenbalans och föroreningspåverkan (Knutsson & Morfeldt 2002b). 

Bildandet av grundvatten sker via infiltration genom markens jordlager (Knutsson & Morfeldt 

2002a). Det finns två typer av grundvattenbildning och dem är indirekt och direkt 

grundvattenbildning. Den indirekta grundvattenbildningen är mer vanlig i arida klimat och bildas 

genom inflöde av vatten från höjdområden i omgivningen eller från angränsande sjöar och 

vattendrag till en öppen akvifer. Den direkta grundvattenbildningen bildas genom att nederbörd 

tränger in ner i marken via infiltration och vidare till grundvattenytan via perkolation (Knutsson & 

Morfeldt 2002c). Infiltrationsförhållandena skiljer sig för de olika jordarterna samt berggrunderna 

och med ledning av nederbördsförhållanden, topografi, geologi samt vegetation kan man göra en 

översiktlig bedömning av grundvattenbildningen (Knutsson & Morfeldt 2002d). 
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Storleken på grundvattennivåns fluktuation beror på markens hydrologiska konduktivitet, 

grundvattenmagasinets storlek samt den omättade zonens mäktighet. Fluktuationen beror också på 

var i terrängen observationen görs då fluktuationen i regel är högre i inströmningsområden, det vill 

säga de höga delarna i terrängen samt lägre i utströmningsområdena, de lägre punkterna i 

terrängen som också kallas för källor. Även intilliggande ytvattendrag påverkar fluktuationen, i 

grundvattenbildningar med fri yta som har direkt förbindelse med ytvattnet, när deras vattennivåer 

ändras. I vissa fall består bottnar och stränder intill ytvatten av täta jordlager som medför att den 

förbindelsen saknas eller är mycket dålig (Knutsson & Morfeldt 2002e). Utströmningsområdenas 

utbredning är störst då grundvattennivåerna är höga och det förekommer höga flöden i området och 

tvärtom minskar utströmningsområdenas utbredning vid låga flöden samt låga grundvattennivåer 

(Knutsson & Morfeldt 2002d). 

Avrinning 

Avrinning utgörs av den delen av nederbörden som rinner av via ytvatten eller grundvatten. Ett 

avrinningsområde begränsas av vattendelare vilka utgörs av höjdskillnader i landskapet och 

behöver således inte begränsas av en länsgräns. Alla föroreningar i avrinningsområdet som 

transporteras via vatten kan därför spridas vidare nedströms genom de sammanlänkade 

grundvatten- och ytvattensystemen och ta sig vidare ut till vattendrag, sjöar och hav (Persson, 

Jarlsjö & Destouni 2010). 

De olika jordarnas egenskaper 

Jordarternas hydrauliska konduktivitet 

Den hydrauliska konduktiviteten kan ses som ett mått för att uppskatta olika jordarters förmåga att 

leda vatten (Eriksson 2016). 

Strömningshastighet 

 

Tabell 1. Strömningshastigheten för genomsläppliga, normaltäta samt täta jordarter 

Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) 

Genomsläppliga Upp till 10-7 

Normaltäta 10-7 till ca 10-8,5 

Täta Från ca 10-8,5 

Källa: Naturvårdsverket 1999 

Moränjordar 

Morän är Sveriges vanligaste jordart och utgör ca 75 procent av landets yta. I de flesta delar av 

Sverige ligger morän direkt på berget och innehållet material av alla storlekar från lera till 

stenblock. Den dominerande moränen innehåller sand och silt och morän är ofta den dominerande 

jordarten i terrängens högsta punkter (SGU u.å.).  

Tabell 2: Hydraulisk konduktivitet för olika moränjordar 
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Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) 

Grusig morän 10-5 till 10-7 

Sandig morän 10-6 till 10-8 

Siltig morän 10-7 till 10-9 

Lerig morän 10-8 till 10-10 

Moränlera 10-9 till 10-11 

Källa: Naturvårdsverket 1999 

Övriga jordarter 

 

Tabell 3: Hydraulisk konduktivitet för övriga jordarter 

Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) 

Grus 10-1 till 10-3 

Sand 10-3 till 10-5,5 

Silt 10-5,5 till 10-9 

Lera 10-9 till 10-12 

Torv 10-5 till 10-7 

Kompakterad torv 10-6 till 10-10 

Källa: Naturvårdsverket 1999 

 

Jordmåner 

Sveriges jordar skiljer sig från varandra när det kommer till pH-värde, närings- och vatteninnehåll, 

kornstorlek med mera och delas in i olika grupper, så kallade jordmåner. Det finns ett tydligt 

samband mellan jordarter och podsoler. Podsolen är den viktigaste jordmånen och täcker ca 59 % 

av Sverige (Gustavsson, Jacks, Simonsson & Nilsson 2008a).   
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Podsol 

Podsoler kännetecknas av ett mårskikt närmast markytan (O-horisonten), en urlakningshorisont 

kallad blekjord (E-horisonten) samt en rödbrun rostjord (B-horisonten) (Figur 1). 

 

 
Figur 1: Översiktlig bild över de olika jordlagrena (illustrerad av A.Wikström). 

 

Podsoler bildas genom något som kallas för podsolering. Podsolering är när organiska syror, som 

bildas genom nedbrytning av växtdelar, tränger ner genom markytan till den underliggande 

mineraljorden, jorden vittrar och det bildas en E-horisont. Syrorna bildar komplex med vittrade 

aluminium och järnjoner som fälls ut i B-horisonten. Delar av komplexen bryts sen ner till bland 

annat järnoxider. Podsoler är naturligt sura i de översta lagren (Gustavsson et al. 2008a).  Det låga 

pH-värdet medför att organiskt material bryts ner långsammare vilket i sin tur leder till att metaller 

absorberas till det organiska materialet i mår-skiktet (Gustavsson et al. 2008b). 

Föroreningar 

Föroreningar i mark 

Förorenade områden innehåller oftast en komplex föroreningssammansättning. Det kan till 

exempel vara en blandning av en eller flera metaller tillsammans med organiska föroreningar. Vilka 

föroreningar som återfinns samt föroreningarnas omfattning beror på vilken verksamhet som 

tidigare bedrivits på området samt hur de hanterat restprodukter. På äldre industriområden är det 

inte ovanligt att restprodukterna dumpats inom området. Exempel på verksamheter som har eller 

kan ha förorenat områden är bensinstationer, sågverk, kemiska industrier samt raffinaderier m.fl. 

och framförallt verksamheter som bedrivits innan lagstiftningen som handlade om miljöhänsyn 

(Nilsson, Rosqvist, Andersson-Sköld, Starzec & Norrman 2005a). 

Föroreningar kopplade till plantskolor och handelsträdgårdar 

Förr lokaliserades handelsträdgårdar i närheten eller i utkanten av städer på grund av det korta 

transportavståndet som möjliggjorde försäljning av färska varor av bra kvalitet. Lokaliseringen 

bestämdes utifrån tillgång på bränsle, odlingsbar mark, bevattning samt järnväg. Fram till mitten av 

1900-talet låg de flesta handelsträdgårdarna i Stockholmstrakten och var då relativt små. 

Plantskolor och fruktodlingar kräver stor areal och därför lokaliserades dess längre bort från 

städerna. Organiska bekämpningsmedel användes i väldigt liten utsträckning innan 1940-talet. Då 

användes växtskyddsmedel gjort på metall- och svavelföreningar som till exempel kopparsulfat. 
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Andra medel så som nikotin och såpa användes också och ånga kunde ta död på ogräs och svamp 

(SGI 2017). 

Under 1940-talet expanderade företagen och det medförde att man började använda sig av växthus i 

större utsträckning. I växthusen var miljön varm och fuktig vilket riskerade att sjukdomar och ohyra 

kunde sprida sig och orsaka stora problem. Då växthus var svåra att sanera på grund av frekvent 

odling, ofta i samma jord, ledde det till att användningen av bekämpningsmedel ökade. På 1940-

talet lanserades bekämpningsmedlet DDT och användningen av organiska bekämpningsmedel 

fortsatte att öka under de kommande två decennierna. Det var inte förrän under 50- och 60-talen 

man började inse att bekämpningsmedlen hade en negativ baksida och under 70-talet förbjöds 

många preparat. Senare blev det vanligt med uppvärmning av byggnader och växthus vilket 

medförde att det ofta förekom oljebehållare vid gamla handelsträdgårdar (SGI 2017). 

Organiska bekämpningsmedel 

Organiska ämnen är föreningar som innehåller kol och syre (Naturvårdsverket 2003). Organiska 

föreningar har en begränsad löslighet i vatten och därmed begränsad spridning i marken. I vissa 

situationer kan dock dessa föreningar röra sig ner genom marken och vidare till grundvattnet som 

för dem vidare till andra yt- och grundvattenområden (SGU 2014). Bekämpningsmedel har 

påträffats i djupt belägna grundvattenmagasin. I Sverige har det tidigare inte ansett som något 

större föroreningsproblem med att man funnit bekämpningsmedel i grundvatten. I andra länder, till 

exempel i Danmark, har man insett problemen bekämpningsmedel kan ge upphov till.  I Danmark 

har man bättre grundvattenskydd än Sverige på grund av att landet täcks av täta moränleror. Trots 

detta stoppas drift av vissa grundvattentäkter på grund av förekomsten av 

bekämpningsmedel(Knutsson & Morfeldt 2002f). 

Det vanligaste bekämpningsmedlet man återfunnit i grundvatten är BAM. BAM är en restprodukt 

vid nedbrytning av det tidigare vanliga ogräsmedlet diklobenil som ingick i bekämpningsmedel mot 

oönskad växtlighet på bland annat banvallar och grusplaner (SGU 2014). Två bekämpningsmedel 

som började användas under mitten av 1900-talet är DDT och neonikotiner. DDT 

(diklordifenyltriklormetylmetan) är en kemikalie som lagras i fettvävnader hos djur. DDT bryts ner 

långsamt i naturen och kan därför orsaka skadliga långtidseffekter (Allt om vetenskap 2014). 

Neonkotionoider anses idag vara en betydande faktor till att antalet vilda bin minskar i dagens 

samhälle. Det har även publicerats en studie från Tyskland som säger att mer än 75 procent av 

insekterna har försvunnit på 25 år. Samma negativa förändring i antalet insekter kan ses i Sverige. I 

Sverige har användningen av neonikotionider har mer än halverats sedan begränsningen infördes år 

2013 (Naturvårdsverket 2018). 

Metaller 

Metaller är grundämnen vilket betyder att de inte går att förstöras eller brytas ned. Metaller kan 

vara mer eller mindre rörliga eller fastbundna i mark och sediment (Naturvårdsverket 2003). I 

opåverkade miljöer kan man hitta metaller i väldigt låga koncentrationer. Toxiska effekter 

uppkommer dock när koncentrationerna höjs och riktvärdena överskrids, till exempel på grund av 

utsläpp. De flesta metaller kan delas in i fyra olika grupper beroende på hur de fastläggs i marken. 

Dessa grupper är hydroxidbildande metaller, starkt adsorberande metallkatjoner, medelstarkt 

adsorberande metallkatjoner samt svagt absorberande metallkatjoner(Gustavsson et al. 2008c).  

Till de hydroxidbildande metallerna tillhör aluminium och krom och de kännetecknas av att de 

hydroliseras samt adsorberas lätt till lermineral och humusämnen. Dessa metaller transporteras 

främst i form av organiska komplex. Exempel på starkt adsorberande metallkatjoner är bly, 

kvicksilver och koppar och de uppträder på samma sätt som de hydroxidbildande metallerna. Till de 

medelstarka adsorberande metallkatjonerna tillhör kadmium, nickel och zink. Dessa, till skillnad 
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från de föregående, kan fastläggas i marken. Lösligheten varierar starkt bland annat på grund av pH 

och förekomst av humus. De alkaliska jordartsmetallerna och envärda katjoner tillhör gruppen 

svagt adsorberande katjoner. De envärda katjonerna, till exempel kalium och natrium, binds genom 

jonbyte medan de alkaliska jordartsmetallera så som kalcium och magnesium även bildar 

ytkomplex (Gustavsson et al. 2008c). 

Kemiska egenskaper som påverkar spridning 

Partikelbundna och vattenlösliga föroreningar 

Exempel på partikelbundna föroreningar är tungmetaller så som kadmium, bly, arsenik och 

kvicksilver m.fl. Andra partikelbundna föroreningar är Dioxin och PAH. Föroreningar som är 

vattenlösliga är tungmetaller, lösningsmedel, bekämpningsmedel samt salter och näringsämnen. 

Exempel på tungmetaller är kadmium, bly, kvicksilver och arsenik. Exempel på lösningsmedel är 

klorerade och icke-klorerade alifater samt aromater. Exempel på bekämpningsmedel är BAM. Salter 

och näringsämnen som är vattenlösliga är till exempel klorid och nitrat. Föroreningar som är 

partikelbundna eller lösta i vatten behöver en stor mängd strömmande grundvatten för att spridas i 

betydande omfattning (Arnedal 2012). 

Föroreningar i egen fas 

Det finns två grupper av föroreningar som finner sig i sin egna fas; LNAPL och DNAPL. 

Den första gruppen består av föroreningar som är lättare än vatten och de kallas för LNAPL (Light 

Non Aqueous Phase Liquid). Dessa föroreningar är inte vattenlösliga och ett exempel på en LNAPL 

förorening är petroleumämnen. Föroreningar som befinner sig i egen lätt fas sprids i regel ovanför 

grundvattenytan men kan vid varierande grundvattennivå tränga sig ner djupare i jordlagren 

(Arnedal 2012). Ifall dessa föroreningar kommer i kontakt med grundvattnet lägger de sig som en 

hinna på ytan och följer därefter med grundvattnets strömning (Nilsson et al. 2005b). 

Många av LNAPL föroreningarna tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC) vilket betyder att 

dem har en tendens att avdunsta och därmed kan upptäckas som gas i markens porer. LNAPLs 

möjligheter att spridas och transporteras vidare med vatten beror på förändring i 

grundvattennivåer, grundvattengradienten, ytavrinning samt markfukt m.fl. Andelen LNAPL som 

avdunstar beror på förändringar i mark- och lufttemperaturen. Spridningen begränsas dock av 

bindning till partiklar och organiskt material samt nedbrytning genom exempelvis bakteriell 

aktivitet. Den bakteriella nedbrytningen gynnas av en ökad temperatur samt tillgång till vatten 

(Nilsson et al. 2005b). 

Den andra gruppen utgörs av föroreningar som är tyngre än vatten och kallas för DNAPL (Dense 

Nonaqueous Phase Liquids). Exempel på sådana föroreningar är PAH, kvicksilver och PCB (Arnedal 

2012). DNAPLs spridningsförutsättningar är mer beroende av geologin än vattenförhållanden och 

kan därför spridas i motsatt riktning till grundvattnets strömningsriktning. En mindre andel av de 

DNAPL som når grundvattnet kommer att lösas upp och följa med grundvattnets strömning medan 

en större andel kommer att sjunka ner i marken tills de når ett tätare markskikt där de fastläggs. 

Liksom LNAPL förhindras spridning av föroreningarna genom fastläggning. Dock är DNAPL mer 

svårnedbrytbart än LNAPL (Nilsson et al. 2005c). 

Föroreningars spridning via vattendrag 

Förr var det vanligt att industrier anlades intill ytvatten för att utnyttja vattnets 

transportmöjligheter. Vattnet hade även andra användningsområden såsom kylvatten eller som 

kraftkälla för energiproduktion. SGIs undersökning av de geologiska förhållandena i en stor del av 

våra älvdalar kom man fram till att marken huvudsakligen består av finsediment samt har en flack 
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lutning mot ytvatten. I sådana älvdalar ligger normalt sätt inte grundvattennivåerna speciellt djupt 

ner i markprofilen. De ligger nära ytvatten och grundvattennivån ligger i närheten av ytvattennivån. 

Det finns exempel också på förorenade områden intill ytvatten som består av grövre material såsom 

grus och sand vilket ökar förutsättningarna för spridning horisontellt och vertikalt (Nilsson et al. 

2005a). 

Förorenade områden intill ytvatten är särskilt känsliga för flödesförändringar då det kan orsaka en 

ökad risk för fluktuation i grundvattnets strömningsriktning, erosion samt översvämningar. 

Översvämningar resulterar i att ytvattnet kommer i kontakt med större markyta och kan därför föra 

med sig förorenade partiklar, näringsämnen, humus vidare ut i vattendraget. Konsekvenserna av en 

ökad nederbörd samt höjda havsnivåer kan innebära att strömningsområdenas ytor ökar vilket i sin 

tur kan resultera i att de förorenade områdena intill vattendrag blir en del av utströmningsområdet 

(Nilsson et al. 2005d).  

Områden som täcks av finsediment har marken svårt att svälja vattnet som kommer vid kraftig 

nederbörd. Istället blir markytan snabbt vattenmättad och det sker en ökning av ytavrinningen som 

följd av detta. Den ökade ytavrinningen kan medföra erosion av markytan och därmed kan 

föroreningar i markytan spridas. I områden som är torra och där en torrskorpa uppkommit kan 

sprickor i marken innebära en ökad möjlighet för regnvattnets infiltration och perkolation vilket 

medför en ökad sannolikhet för föroreningsspridning (Nilsson et al. 2005e). 

Platsspecifika egenskaper som påverkar föroreningsspridning 

I områden med mycket finkorniga jordar ser spridningsrisken annorlunda ut från områden med 

grövre jordar. Sediment med lera torkar vanligtvis ut om inte grundvattennivån ligger mycket nära 

sedimenten. Större och mikroskopiska torrsprickor bildar då ett nätverk i jorden där nederbörden 

kan föra med sig föroreningar ner till grundvattnet. Men lera har också låg hydraulisk konduktivitet 

vilket gör att genomsläppligheten till underliggande jordarter är låg vid kraftiga eller långvariga 

regn. Följaktligen blir leran vattenmättad och nederbörden rinner av som ytvatten istället 

(Sundqvist, Graffner, Lindblad, Borg, Wallroth, Holmström, Bank & Håkansson 2009). Grövre 

jordarter som består av exempelvis grus och sand släpper igenom mer vatten och det medför att 

spridningen kan ske både vertikalt och horisontellt (Nilsson et al. 2005a). 

Spridningsförutsättningarna för föroreningar i berg beror på flera faktorer. De viktigaste är bergets 

porositet, tryckförhållanden, stratigrafi, och konfigurationen av spricknätverk. Berg har därför 

större hydraulisk heterogenitet än jordarter. Om berget är helt impermeabelt sker spridningen 

via ytavrinning. För vattenburna föroreningar påverkas vattnets kemi av den omgivande bergarten 

vilket i sig kan påverka spridning av förorening. Når föroreningarna grundvattnet skiftar också 

grundvattenkemin med djupet. Även uppehållstiden som beror av djupet under ytan påverkar 

förutsättningarna för spridning. Om grundvattennivån förändras kan även detta påverka 

vattenomsättningen vilket ger ändrad vattenkemi och strömningsbild (Sundqvist et al. 2009). 

Resultat från fallstudien över Stockholms län 

SMHIs klimatscenario över Stockholms län 

Utsläppsscenarier baseras bland annat på antaganden om ekonomisk tillväxt, jordens befolkning 

och teknologisk utveckling. SMHIs prognoser är lokala modelleringar av IPCCs globala 

klimatmodeller. Representative Concentration Pathways (RCP) anger den nivå strålningsdrivning i 

W/m2 som förväntas år 2100. Valet av klimatscenario spelar roll för prognosen men generellt ses 

små skillnader från referensperioden i nära tid och stora skillnader jämfört med referensperioden 

mot slutet av seklet där RCP 8.5 ger störst skillnader än RCP 4.5 för klimatets utveckling (Asp, 

Berggren-Clausen och Berglöv 2015). 
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Sammanställningen av SMHIs klimatrapport för Stockholms län 2100 nedan visar att 

årsmedeltemperaturen år 2100 kommer att öka med 3 grader för RCP 4.5 och 5 grader för RCP 8.5. 

Temperaturökningen gäller alla årstider men beräknas vara som störst under vinterhalvåret. Detta 

gör att vegetationsperioden väntas förlängas. Antalet på varandra följande dagar där temperaturen 

överstiger 20 grader kommer vara cirka 25 stycken vid RCP 8.5. 

Årsmedelnederbörden ökar med 20-30% jämfört med referensperioden. Den största ökningen av 

nederbörd sker under vinter och vår. Generellt blir nederbördsmängden lite större i de östra delarna 

än de västra delarna av länet. Nederbörd i form av snö kommer kraftigt minska och antalet dagar då 

marken täcks av snö kommer att minska med 65-100 dagar. Antalet dagar med dygnsnederbörd på 

mer än 10 mm beräknas öka jämfört med referensperioden. Likaså den maximala nederbörden 

under 7 dygn. Intensiva regn kommer att öka både i frekvens och omfattning. Den maximala 

dygnsmedelnederbörden väntas öka 20-30% mot dagens nivåer. För den årligt återkommande 

maximala 1-timmesnederbörden väntas en ökning om 15-25%. 

Tillrinningen till länets vattendrag förväntas skilja sig från referensperiodens förhållanden. Den 

lokala årsmedeltillrinningen för länets vattendrag väntas öka med upp mot 10% vid seklets mitt för 

att därefter minska något till seklets slut. Endast Oxundaån kommer ha en något ökad 

årmedeltillrinning vid seklet slut. Tillrinningen kommer där att öka cirka 10% medan Mälaren, 

Tyresån och Norrtäljeån kommer att vara relativt oförändrade. Generellt kommer 

vintertillrinningen öka kraftigt till följd av ökad temperatur med mindre snö och vårtillrinningens 

topp flackas ut. Sommartillrinningen kommer minska från dagens nivåer till följd av ökad 

temperatur. Vid RCP 4.5 och 8.5 kommer år 2100 vintertillrinningen öka upp mot 40-75% från 

dagens nivåer. Vårtillrinningen minskar cirka 20-30% och sommartillrinningen minskar med cirka 

30% med något mindre minskning i de norra och västliga delarna. Hösttillrinningen väntas öka 

något i länets norra och västra delar och vara relativt oförändrade i de södra delarna. Antalet dagar 

med låg tillrinning och lång markfuktighet väntas öka från referensperioden där den största 

förändringen ses i de östra delarna av länet. Grundvattenförhållandena kan förväntas påverkas i 

motsvarande grad med högre grundvattennivå under höst och vinter och lägre nivåer under 

sommaren. 

Den totala dygnsmedeltillrinningen med 10-års återkomsttid väntas öka i de västra delarna av länet 

och minska i de östra delarna av länet. De relativt vanliga högflödena kommer alltså minska i östra 

delarna av länet och öka något i de västra delarna. Skillnaden beror bland annat på att Mälaren 

tillrinningsområde sträcker sig långt utanför länsgränsen. För tillrinning med 100-års återkomsttid 

ses ett liknande mönster. Antalet dagar med låg tillrinning väntas fördubblas från 30-50 till 

omkring 80 dagar 2100 (Asp, Berggren-Clausen och Berglöv 2015).  

Jordarter i Stockholms län 

Landskapet i Stockholms län kännetecknas av glaciala avlagringar av morän direkt på berg 

tillsammans med glacifluviala avlagringar så som rullstensåsar. På dessa avlagringar vilar glaciala 

leror följt av postglaciala avlagringar. De postglaciala avlagringarna har bildats under 

landhöjningsprocesserna och omlagrats. Övriga avlagringar har bildats genom vittring, igenväxning 

av sjöar och jordmånsbildning (Olofsson, Renman & Fernlund 2016). 

Utifrån jordartskartor visandes ytliga jordarter består länets östra del till stora delar av 

uppstickande urberg med glacial lera och isälvssediment i låglänta områden. I länets mest centrala 

delar kring Stockholm förekommer framför allt fyllning, urberg, glacial och postglacial lera i de 

ytliga jordlagren. Länets mer höglänta södra delar domineras av urberg tillsammans med låglänta 

områden med postglacial lera, glaciallera, isälvssediment, postglacial silt och sand, fyllning och 

mindre områden av mossetorv. Länets nordöstra delar domineras i de övre delarna av sandig 
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morän, lerig morän, urberg, moränlera, gyttjelera samt områden med postglacial lera -och glacial 

lera och kärrtorv. Det förekommer även isälvssediment i nord-sydlig riktning. Länets nordvästra 

delar domineras av sandig morän, postglacial lera, postglacial finlera, urberg, gyttjelera och glacial 

lera tillsammans med inslag av kärrtorv. Det förekommer även isälvssediment i nord-sydlig 

riktning, se figur 2 och 3 nedan. 
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Figur 2: Jordartskarta med förorenade områden från plantskolor i centrala delen av länet. Lagret visar den 
jordartstyp som vanligtvis finns på karteringsdjup, ca 0.5 m under markytan med en mäktighet på minst 0.5m 
tillsammans med MIFO-klassade områden från handelsträdgårdar/plantskolor. Lagret visar jordarternas utbredning i 
eller nära markytan samt berg i dagen men kan också täckas av osammanhängande eller tunna jordlager. (Produkt: 
Jordarter 1:25 000 - 1:100 0000 © SGU (2014) och Riskklassade objekt Stockholms län 2018-04-17 Länsstyrelsen i 
Stockholm). 
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Figur 3: Jordartskarta med förorenade områden från plantskolor i södra delen av länet. Lagret visar den jordartstyp 
som vanligtvis finns på karteringsdjup, ca 0.5 m under markytan med en mäktighet på minst 0.5m tillsammans med 
MIFO-klassade områden från handelsträdgårdar/plantskolor. Lagret visar jordarternas utbredning i eller nära 
markytan samt berg i dagen men kan också täckas av osammanhängande eller tunna jordlager. (Produkt: Jordarter 
1:25 000 - 1:100 0000 © SGU (2014) och Riskklassade objekt Stockholms län 2018-04-17 Länsstyrelsen i Stockholm). 
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Avrinningsområden 

Huvudavrinningsområden antar mycket olika form och storlek på grund av sprickorna och 

bergsbildningarna. Mälarens lokala avrinningsområde utgörs av ett mycket stort geografiskt område 

som sträcker sig utanför länsgränsen medan de östra delarna av länet i havet täcks av mindre 

avrinningsområden som följer ö-landskapet. De södra, centrala och norra delarnas 

avrinningsområden är större och består oftast av flertalet nätverksbildande vattendrag och mindre 

delavrinningsområden. Vattendragen mynnar ut i Mälaren eller direkt i havet. De representativa 

förorenade områdena med förekommande delavrinningsområden visas i Figur 4 och Figur 5 nedan. 

För Oxundaån redovisas även det av MSB framtagna högst beräknade flödet, QBHF vilket 

uppskattas ha en återkomstid på flera tusen år. 
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Figur 4. Avrinning och vattenförekomst tillsammans med förorenade områden från plantskolor i centrala delen av 
länet. Produkten visar MIFO-klassade områden med föroreningar från handelsträdgårdar i delavrinningsområden 
samt nätverksbildande huvudvattendraget i avrinningsområdet samt det av MSB karterade QBHF-flödet för 
Oxsundaån. Produkten består av Lantmäteriet (2016) GSD-Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, SMHI (2012) 
Nätverksbildande vattendrag © SMHI, SMHI (2012) vattenförekomster och vattenytor © SMHI, SMHI (2012) 
Huvudavrinningsområden © SMHI, MSB (2013) Översvämningskartering Oxundaån © MSB och Länsstyrelsen (2018) 
Riskklassade objekt Stockholms län 2018-04-17 [internt material]. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholm. 
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Figur 5. Avrinning och vattenförekomst tillsammans med förorenade områden från plantskolor och 
handelsträdgårdar i södra delen av länet. Produkten visar MIFO-klassade områden med föroreningar från 
handelsträdgårdar i delavrinningsområden samt nätverksbildande huvudvattendraget i avrinningsområdet. 
Produkten består av Lantmäteriet (2016) GSD-Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, SMHI (2012) Nätverksbildande 
vattendrag © SMHI, SMHI (2012) vattenförekomster och vattenytor © SMHI, SMHI (2012) Huvudavrinningsområden © 
SMHI, och Länsstyrelsen (2018) Riskklassade objekt Stockholms län 2018-04-17 [internt material]. Stockholm: 
Länsstyrelsen i Stockholm. 
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Diskussion 

Allmänt om föroreningsspridning till följd av en ökad nederbörd 

Föroreningar sprids till största del via vatten antingen som lösta partiklar eller som organiska 

komplex. I MIFO har man tagit hänsyn till spridningsförutsättningarna när det gäller den befintliga 

grundvattenströmningen då grundvattnets flödesriktning är viktigt för att avgöra vilka vattendrag 

som riskeras att förorenas. I de fall föroreningar inte påträffats i ytvattnet ska man uppskatta tiden 

det tar för föroreningen att färdas till ytvattnet. Detta görs bland annat genom att man mäter 

avståndet från föroreningskällan till ytvattnet, beräknar spridningshastigheten i mark och 

grundvatten och/eller ytavrinningen. Det tar även hänsyn till föroreningens lokalisation i terrängen 

då spridningen antas ske snabbare ifall föroreningen befinner sig i ett utströmningsområde än i ett 

inströmningsområde. 

Enligt MIFO finns det två faktorer som kan vara avgörande för modifiering av 

spridningshastigheten är ifall föroreningen sprids via ytavrinning och ifall det förekommer 

grundvattenfluktuationer i området. Det nämns även, i Naturvårdsverket 1999g, att man ska ha 

kännedom om det förekommer översvämningar eller högvatten i området. Underlaget man får fram 

genom metoden ska utgöra ett tidsperspektiv på 100-tals till 1000-tals år. Det som inte 

framkommer tydligt är att man skulle behöva ta hänsyn till ett förändrat klimat när man ska 

uppskatta spridningsrisken för olika föroreningar. Till exempel så kommer nederbörden öka 

dramatiskt i framtiden, speciellt under vinterhalvåret. En ökad nederbörd kommer betyda en ökad 

avrinning, översvämningar samt grundvattenfluktuationer som samtliga, enligt MIFO, har betydelse 

för spridningen.  

Förr i tiden var det vanligt att verksamheter anlades intill ytvatten på grund av tillgången till vatten. 

Dock är områden som är lokaliserade intill ytvatten speciellt utsatta för just föroreningsspridning i 

och med ändrade flöden som riskerar att området översvämmas samt orsakar en förändring i 

grundvattennivåns variation samt ökar risken för erosion.  

En ökad nederbörd och havsnivå kan också leda till att utströmningsområdena blir större i och med 

att grundvattennivåerna stiger samt ett ökat flöde. Därmed riskerar de förorenade områden som 

ligger intill vattendrag att bli en del av utströmningsområdet.  

I utströmningsområdena är grundvattennivån konstant i och med att fluktuationen är lägre i de 

lägre delarna av terrängen. Utifrån SIGs undersökningar av älvdalar kom man fram till att geologin i 

sådana områden framförallt bestod av finsediment. Områdena hade även en flack lutning mot 

öppna vattendrag. Grundvattennivån låg relativt nära markytan. Markytan i områden som består av 

finsediment blir snabbt vattenmättad vid ökad vattentillförsel. Detta medför till en ökad ytavrinning 

som kan ta med sig jordpartiklar och därmed öka risken för föroreningsspridning. Detta innebär att 

det finns en ökad spridningsrisk av föroreningar från förorenade områden som är lokaliserade nära 

vattendrag. 

Grundvattenbildning sker genom att nederbörden infiltreras ner till grundvattnet och i Sverige sker 

detta direkt. Grundvatten utgör i de flesta fall den viktigaste grundvattenresursen och därför är det 

viktigt att grundvattnet inte förorenas samt att vattenbalansen inte rubbas. Olika jordarter har olika 

förutsättningar för grundvattenbildning då infiltrationsförhållandena skiljer sig mellan dem. 

Grundvattnets fluktuation beror på bland annat på markens hydrologiska konduktivitet. Till 

exempel är vattenledningsförmågan i lera betydligt sämre än vattenledningsförmågan i grövre 

material såsom grus (Tabell 3). Detta betyder att grundvattnet fluktuerar mer i grova jordar än i 

tätare jordar.  
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Nederbörd är viktigt för bildandet av grundvatten. Klimatförändringarna kommer dock medföra att 

nederbörden kommer att öka i framtiden vilket i sin tur kommer att öka avrinningen. 

Grundvattenavrinningen kommer öka mer i de grövre jordarna än i de tätare jordarna på grund av 

den hydrauliska konduktiviteten (Tabell 3). Detta medför att grundvattnet riskeras att förorenas 

mer då området innehåller grövre jordarter än om området i huvudsak består av tätare jordar. 

Ytvattenavrinningen kommer dock troligtvis öka mer i de områden där det förekommer mer täta 

jordarter då de tätare jordarterna, till exempel lera, lätt blir vattenmättade. Föroreningar som 

befinner sig i de övre jordlagret kan då lösas upp och transporteras vidare via ytavrinning. 

Tyngre organiska ämnen kan delas in i gruppen DNAPL och kännetecknas av att de är tyngre än 

vatten. Spridningen av dessa föroreningar är inte beroende av vattenströmningen utan de följer med 

gravitationen ner i marken, genom jordlager och bergssprickor. Detta betyder att de kan spridas till 

motsatt riktning till grundvattnets strömning i marken. En del av ämnena kan dock lösas upp vid 

kontakt med grundvatten och på så sätt spridas vidare via vatten. Resterande kommer fastläggas 

när de träffar på ett tätare markskikt i jordprofilen. 

Föroreningsspridning plantskolor 

Plantskolor/handelsträdgårdar består av många olika slags föroreningar. Exempel på föroreningar 

är bekämpningsmedel, oljerester samt en del metaller. Bekämpningsmedel är vattenlösliga 

föroreningar som behöver en stor mängd strömmande vatten för att spridas i betydande omfattning. 

Plantskolor som är lokaliserade intill ytvatten på finsediment riskerar därför att översvämmas 

lättare än om de var lokaliserade längre ifrån och på ett annat underlag. Översvämning av områdena 

betyder att de kvarliggande bekämpningsmedlen i marken kan spridas. I andra länder har man 

redan insett att bekämpningsmedel kan orsaka stor förödelse ifall de når grundvatten. Det är därför 

viktigt även i Sverige att man kartlägger förekomsten av bekämpningsmedel samt deras spridning i 

grundvatten. 

Petroleumämnen, som kan förekomma i marken i plantskolor i form av oljerester, är en LNAPL. 

Föroreningar som förekommer i egen lätt fas är lättare än vatten och sprids därför ovanför 

grundvattenytan. Vid grundvattennivå fluktuationer, som kan orsakas av en ökad nederbörd, kan 

dock dessa föroreningar tränga sig ner djupare i marken och när de kommer i kontakt med 

grundvattnet följer de med i grundvattnets strömning i marken. Spridningen av petroleum kan dock 

begränsas av bindning till organiskt material och partiklar samt bakteriell nedbrytning. Den 

bakteriella nedbrytningen gynnas även av bland annat en ökad tillgång till vatten som 

översvämningar kan bidra till. 

Metaller är, som tidigare nämnt, grundämnen som inte går att förstöras. Samtliga metaller i de fyra 

olika grupperna, förutom jordartsmetallerna, påverkas av förekomsten humusämnen vilket går att 

finna i mår-skiktet. Metaller som läcker ut i naturen kan därför absorberas till det organiska 

materialet som finns i det översta skiktet i podsolen. Det är dock endast en grupp av metaller som 

kan fastläggas i marken och det är de medelstarka adsorberande metallkatjonerna som till exempel 

kadmium, nickel och zink. Dock beror deras fastläggning på pH-värdet samt förekomst av humus. 

Sammanfattningsvis kommer de flesta metallföroreningar binda till humusämnen i mår-skiktet och 

transporteras vidare i form av komplex. 

De undersökta områdena i Stockholms län har något olika geologiska förhållanden. Till exempel så 

ligger det, mitten av kartan i Figur 3, ett förorenat område på finsediment (svallsediment). Det 

området kommer därför riskeras att översvämmas på grund av den ytliga grundvattennivån. Enligt 

SGI kännetecknas sådana områden även av en flack lutning mot ytvattnet. Detta betyder, vid ökad 

nederbörd, att ytavrinningen kommer öka som i sin tur tar med sig föroreningar. 
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Ett annat förorenat område, i en annan del av länet, ligger längst upp till höger vid Oxundaån. Som 

man kan urskilja ur Figur 4 risker detta område att hamna under vatten vilket kan ge upphov till 

föroreningsspridning. Som man kan se i Figur 2 ligger detta område på postglacial lera. Lera är en 

tät jordart vilket betyder att den har låg hydraulisk konduktivitet jämfört med andra jordarter 

(Tabell 1 och 3). Detta betyder att flesta föroreningarna kommer ligga ytligt i marken och kan 

därmed hamna i Oxundaån. 

Data- och metodkritik till Fallstudien 

De flesta kartor som finns att tillhandahålla är GIS-kartor. En del av kartorna är väldigt detaljerade 

och en del saknar information. I denna studie användes kartor från länsstyrelsen och SMHI av 

varierande kvalitet. Kvaliteten påverkas av metodiken vid insamling och bearbetning av data samt 

av den upplösning datan presenteras i. Data i lagren har oftast bearbetats med till exempel 

interpolation varpå det inte går att utesluta att verkligheten inte överensstämmer med det 

uppvisade kartlagret. Detta medför att de färdigställda kartorna inte behöver vara helt tillförlitliga 

men kan utgöra underlag till diskussion. Fler typer av geolager skulle på sådant vis kunna ge en 

utökad grund för diskussion. GIS kan därför inte ersätta okulär besiktning och kartor som inte togs 

med i fallstudien kan ha betydelse för bedömning av föroreningsspridning. Excelbladet från 

Länsstyrelsen saknade bland annat information kring vilka föroreningar som påträffats på 

områdena samt på vilket jorddjup den största delen av föroreningarna befann sig. Förekomsten av 

föroreningar har därför diskuterats allmänt utifrån litteraturstudien. 

Fortsatt arbete 

Förorenade områden utgör flera källor till exponering av föroreningar. De uppkomna riskerna med 

kvarlämnade föroreningar är svåra att förutse i ett långtidsperspektiv då användningen av marken 

kan ändras vilket kan medföra att förutsättningarna för spridning av föroreningar förändras. För att 

få en bättre uppfattning kring hur föroreningar kan spridas måste man även titta på andra 

klimatfaktorer såsom en ökad temperatur, ökad vindstyrka med mera. I MIFO är det idag uttalat 

krav på att bedömningen ska ha ett perspektiv på 1000 år dock framgår det inte att man bör ta 

hänsyn till just klimatförändringar och hur de skulle kunna påverka de förorenade områdena. I 

områden som redan är riskklassade, men som man senare kan konstatera att en ökad nederbörd 

kommer att öka spridningen av föroreningar, kan riskklassningen behöva kompletteras.  

Slutsats 

Förorenade områden kan innehålla föroreningar som är mycket giftiga för djur och natur. För att 

identifiera de farligaste områdena används Metoden för Identifiering av Förorenade Områden 

(MIFO). I MIFO tar man bland annat hänsyn till föroreningarnas spridningsförutsättningar som då 

innefattar bland annat spridning via vatten. Det som man kan tyckas sakna i metoden är ett 

framtidsperspektiv, som är direkt kopplat till klimatförändringar, då de olika förutsättningarna för 

spridning kommer förändras i framtiden på grund av klimatförändringar såsom en ökad nederbörd. 

En ökad nederbörd kommer bidra till förändring i vattenflödet i och på marken vilket i sin tur 

kommer påverka föroreningsspridningen. Geologin har stor betydelse när det kommer till 

mobilisering av föroreningar. Detta på grund av att föroreningarna har olika kemiska 

sammansättningar som medför att de uppträder olika i miljön men också för att det förekommer 

många olika jordarter i terrängen som påverkar spridningen av föroreningarna. I vilken grad 

föroreningarna kommer att spridas är svårt att säga på grund av bristfällig data samt kunskap kring 

vilka exakta ämnen som förekommer i de förorenade områdena. 
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Bilaga 1 
 
E-Mail enkät och ett urval av avidentifierade svar 
 
Mejlet i stycket nedan skickades till alla kommuner i Stockholms län. I flera fall har mailets innehåll 
justerats utifrån publicerad information på hemsidan. En del kommuner har information om 
kartläggning av förorenade områden på hemsidan varpå till exempel första stycket strukits. 
 
“Vi är två KTH-studenter som gör ett kandidatarbete som bland annat handlar om risk för spridning 
av föroreningar i mark och klimatförändringar. Sådana risker kan till exempel vara förorenad mark 
som kan utsättas för ras, skred, översvämningar eller föroreningar som sprids till grundvatten. 
 
Har kommun X  gjort egen kartläggning av (enligt MIFO) riskklassad mark som dessutom kan ligga 
i eller i närheten av områden som kan vara extra sårbara för till exempel ras, skred och 
översvämningar?” 
 
“Kommun X har inte gjort någon egen kartläggning av (enligt MIFO) riskklassad mark som 
dessutom kan ligga i eller i närheten av områden som kan vara extra sårbara för till exempel ras, 
skred och översvämningar” 
 
“Vissa sådana uppgifter kopplade till MIFO-objekt finns i den rapport/utredning som vi 
gemensamt utförde 2008” 
 
“I översiktsplan finns en bedömning av risker för skred och översvämningar i kommunen. Dessa 
områden finns också angivna som skikt i kommunens miljökarta. I den inventering och 
riskklassning  av misstänkt förorerande områden som jag gör har jag vägt in dessa risker i 
bedömningen. Riskklassningen kommer att användas för prioritering av vidare undersökningar 
och åtgärder i framtiden. Det gäller framför allt strandnära områden” 
 
“Nej, kommunen har inte gjort det.” 
 
“Vi jobbar aktivt med nedan fråga. En klimatanpassningsplan är på gång, men den är väldigt 
översiktlig och säger egentligen bara att vi kommer att prioritera områden med hög 
spridningsrisk (riskklass 1 och 2) vid översvämning. Men vi jobbar med flera parallella spår för 
att kunna genomföra rätt riskreduceringar” 
 
“Kommunen har inte gjort någon övergripande kartläggning av riskklassad mark som ligga i 
eller i närheten av områden som kan vara extra sårbara för till exempel ras, skred och 
översvämningar. Inventeringar och undersökningar sker vid detaljplanering. Det finns en 
översvämningskartering för en del av kommunen och planering för att ta fram en övergripande 
översvämningskartering men i nuläget inga planer på att den ska kopplas samman med risk för 
spridning av föroreningar” 
 
Kommunen har ett stort antal MIFO-klassade eller misstänkt förorenade områden... “Dessa finns 
inlagda i kommunens GIS-program. Sen arbetar vi även med översvämningskarteringen och 
jordartskartor så att man kan se när dessa sammanfaller. Däremot har vi inte gjort något 
specifikt projekt för att särskilt söka ut dessa i förväg utan frågan hanteras i samband med 
handläggning av ärenden av olika typer (detaljplaner, bygglov, miljöprövningar, sanering av 
förorenad mark etc)” 
 
“XX kommun har skikt i internGIS för både översvämning och förorenad mark. Då vi gör 
bedömningar med hjälp av verktyget tar vi vid behov hänsyn till risk för föroreningserosion etc. 
Vi har dock inte gjort någon systematisk riskanalys där dessa informationer sammanfogats” 
 
“Kommunen har ett 70-tal identifierade förorenade områden, varav ett 15-tal av dessa är 
riskklassade. Vi har inte gjort någon egen kartläggning, men har planer på att ta fram en egen 
handlingsplan för det fortsatta arbetet” 
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“Vi har ju ett drygt 300 tal MIFO 1 objekt dvs. inventerade ev. förorenade objekt samt ett ca 50 tal 
MIFO 2 objekt som även är riskklassade. Spridningsväg till grundvatten är ju en av riskerna man 
tar upp i samband med att man gör en riskklassning av ett objekt. Just risker för ras, skred och 
översvämningar är ju inte nått som direkt tas upp i modellen. Är kanske nått som borde tas upp 
också med hela modellen blir kanske för komplex om man gör det också. Tangerar kanske arbetet 
med nya översiktplaner och detaljplaner för när dessa frågor också tas upp tillsammans med 
andra frågor som t ex ev. föroreningar i marken”. 
 
“Kommunen har inte gjort en egen kartläggning av risk för föroreningsspridning från riskklassad 
mark i samband med översvämning eller skred. Informationen finns idag i separata kartlager i 
kommunkartan, lager som dock kan kombineras”. 
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Bilaga 2 
 
Utdrag från MIFO 
 
Nedan följer ett par utdrag från MIFO där spridning och framtidsperspektiv behandlas. I Stycket 
nedan fastställs att MIFO-utredningar ska ha ett långt tidsperspektiv. 
 
“Riskerna bedöms både för dagens situation och för framtidens. Det innebär att bedömning görs 
för det område som i dag är förorenat och det område som via föroreningsspridning kan komma 
att uppnå nivåer där det finns risk för negativa effekter i framtiden. Dessa nivåer är bland annat 
beroende av markanvändningen och motsvaras i princip av de riktvärden för förorenade 
områden som naturvårdsverket gett ut. Tidsperspektivet är 100-tals till 1000-tals år. Vid 
bedömning av hur människor och miljö exponeras utgår man från den markanvändning som 
pågår, den som är beslutad enligt detaljplan eller som är planerad enligt översiktsplanen. 
Bedömning av risker omfattar medierna mark, grundvatten, ytvatten, sediment och förorenade 
byggnader och anläggningar” (Naturvårdsverket 1999b). 
 
Längre fram i MIFO beskrivs osäkerheten gällande spridning och vilka faktorer som bör beaktas för 
att göra en rimlig bedömning. Nedan följer två avsnitt där sådana osäkerheter nämns. Det finns inte 
ett uttalat krav på att beakta klimatförändringar. 
 
“Vid beskrivning av spridningshastigheter är det inte fråga om att exakt beräkna spridningen, 
vilket skulle kräva stora resurser och ett omfattande dataunderlag. Det är snarare fråga om att 
med rimlig noggrannhet beskriva om föroreningsspridning pågår eller kan komma att ske, och i 
så fall ange storleksordningen på spridningshastigheten. För att utreda detta behövs information 
om objektets geologi, objektets hydrologi, kemiska markegenskaper, föroreningars lokalisering 
idag, byggnader och anläggningar och tekniska installationer samt hur aktuella föroreningar 
uppträder i miljön” (Naturvårdsverket 1999i). 
 
“Spridningshastigheten beskrivs med utgångspunkt i ett ”troligt men dåligt” fall. Ju större 
osäkerheter som finns i underlaget desto strängare bör bedömningarna göras. Stor 
uppmärksamhet måste riktas mot företeelser och förhållanden som i sig starkt kan öka eller 
minska spridningshastigheten för en förorening t ex tätande lager, ledningsgravar, pålar, 

nedgrävda konstruktioner, sand och gruslager eller sprickzoner i berg” (Naturvårdsverket 

1999j). 
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