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Sammanfattning 
Ingen vätska kan ersätta vatten och utan vatten kan inget liv existera. Markens fysikaliska 
egenskaper och kemiska förhållanden styr spridningen av de föroreningsämnen som före-
kommer i mark och i vatten. 
 
Katrineholms kommun vill i framtiden kunna utnyttja vattenmagasinen i Forssjö. Ett antal 
observationsrör har placerats i Forssjö, vilket är beläget cirka 8 km sydost om Katrineholm. I 
dagsläget används inte GIS i kommunen och detta gjorde att jag blev intresserad av vilka 
möjligheter som GIS skulle kunna tillföra med utgångspunkt i den brunnsdatabas med vatten-
kvalitetsmätningar som finns i kommunen. 
 
Detta examensarbete består av två delar. Den första delen granskar risken för föroreningar från 
den del av väg 52 mellan Katrineholm och Nyköping som passerar Katrineholmsåsen sydost 
om Katrineholm. Inom riskkartan visade det sig att de jordlager som täcker akviferen, 
Katrineholmsåsen, inte ger naturligt skydd åt grundvattnet mot nedträngande föroreningarna. 
Den metod som används för att beräkna riskerna för förorenat grundvatten är den 
hydrogeologiska sårbarhetsmodell som Lena Maxe och Per-Olof Johansson har utarbetat i 
Bedömning av grundvattnets sårbarhet, 1998. 
 
I Katrineholms kommun finns fullständiga data om jordarter och en utmärkt brunnsdatabas. 
För att utredda risken för en förorening av akviferen i Katrineholmsåsen från väg 52, behövs 
ett bra verktyg. Detta arbete kommer att visa hur och på vilka sätt GIS kan utföra detta. Under 
arbetets gång har kontakt tagits med Räddningsverket i Karlstad. Via den kontakten har 
mycket värdefull information skaffats, till exempel hur genomströmningshastigheter beräknas 
för föroreningsämnen, vilka program som de använder för att beräkna risker vid spill och 
utsläpp av kemikalier.   
 
I andra delen av mitt arbete har jag granskat vilken metod som lämpar sig bäst för interpolering 
av situationen mellan mätpunkterna; kriging eller cokriging, i geostatistiska analyser. För att 
hitta den bäst anpassade modellen har jag använt ekvationen: fel = r = ύ � v. Här gäller det att 
söka en modell som ger felet ett värde så nära noll som möjligt. 
 
Utryckning vid utsläpp av bensin, diesel och övriga petroleumprodukter utgjorde 75 % av 
fallen enligt Räddningsverket insatsstatistik 2000 � 2003. Dessa ämnen ingår i gruppen 
kemikalier med benämningen NAPL, Non Aqueous Phase Liquid. I mitt arbete har jag 
koncentrerat mig på hur utsläpp av denna grupp av kemikalier på väg 52 skulle kunna förorena 
akviferen i Katrineholmsåsen. 
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Abstract 
No liquid can replace water and without water life cannot exist. Ground's physical qualities and 
chemical properties rule the dispersal of those polluting discharges that appear in ground and in 
water.  
 
The Municipality of Katrineholm aims to exploit the groundwater depot located in Forssjö in 
the near future. Several observation pipes have been placed in Forssjö, which is situated 8 km 
southeast of Katrineholm. Today GIS is not used in the Municipality of Katrineholm and this 
made me interested in which possibilities that GIS could cause related to the existing database 
of wells containing measurements of the quality of water.  
 
This thesis consists of two parts. The first part is an examination of the risk for pollution due to 
accidents on road 52, between Katrineholm and Nyköping, passing the ground water depot 
southeast of Katrineholm. The risk map shows that structural layers which cover the aquifer, 
Katrineholm Ridge, are not giving natural protection for the groundwater against penetrating 
pollutants. The method used to calculate the risk for contaminated groundwater is a hydro 
geological model of vulnerability created by Lena Maxe and Per-Olof Johansson, Bedömning 
av grundvattnets sårbarhet, 1998. 
 
In the Municipality of Katrineholm there is complete information about chemical data and soil 
and an excellent database with data from observation pipes. In order to examine risk for 
discharges into the groundwater depot, in Katrineholm Ridge from road 52, requires a good 
tool. This work will show how and in what ways GIS can perform this.  While working with 
this thesis contacts have been made with the Swedish Rescue Service Agency in Karlstad. Via 
this contact very valuable data have been obtained, for example to be able to calculate the 
speed of infiltration, what programs they use to calculate risks when chemicals are spilled or 
discharged. 
 
In the second part of my thesis I have examined which method is the best for interpolation 
between measure points, kriging or cokriging, in geostatistic analysis. In order to find the most 
adjusted model I have used the equation: error = r = ύ � v. The task is to find a model that 
gives error a value close to zero.     
 
Turnouts, when gasoline, diesel and other petroleum products were spilled or discharged, 
occurred in 75 % of these cases according to statistics from Swedish Rescue Services Agency 
2000-2003. These substances are included in a group of chemicals named NAPL, Non 
Aqueous Phase Liquid. In my work I have concentrated on how discharges from this group of 
chemicals could pollute the aquifer in the Katrineholm Ridge.  
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1. INLEDNING 
Miljön på jorden, land, vatten och luft förändras ständigt. Detta gör att vi måste finna lösningar 
för att förbättra våra möjligheter att eliminera hot som skulle kunna påverka miljön negativt. 
 
Mitt arbete handlar om risker av föroreningar i grundvatten och vilka metoder som finns för 
analyser av dessa risker baserade på Geografiska Informationssystem (GIS) och geostatistiska 
analyser. Idag utnyttjar man inte alla möjligheter i Katrineholms kommun då GIS inte används. 
Området som jag har analyserat är Katrineholmsåsen. Kommunen vill kunna utnyttja 
vattenmagasinen i Forssjö i framtiden och för att försäkra sig om en hållbar vattenresurs bör 
man göra analyser av tänkbara hot. Ett antal observationsrör har placerats i Forssjö, vilket är 
beläget cirka 8 km sydost om Katrineholm. 
 
Inledningen av mitt arbete beskriver vad som menas med grundvatten och dess egenskaper. 
Vidare redogörs för grundvattnets roll i det hydrologiska kretsloppet. Frågan om vad som 
händer med olika föroreningar och vart de tar vägen beskrivs lite längre in i arbetet.  
 
I mitt sökande efter en ekvation för att beräkna genomströmningshastigheter kom jag i kontakt 
med Räddningsverket i Karlstad. Jag fick en bra formel för att beräkna detta och jag fick 
kunskaper om vad de använder för metoder vid snabba utsläpp. Långsamma utsläpp och 
påverkan genom försurning och urlakning av till exempel metaller ur åsmaterialet har jag inte 
hunnit med att studera utan jag överlåter detta till framtida forskning. Denna forskning skulle 
kunna använda sig av de digitala kartor och andra databaser som jag tagit fram i denna studie � 
en fördel som GIS-metodiken har. 
 
Resultatet handlar huvudsakligen om hur man kan använda sig av GIS i kommunal verksamhet 
och påvisa hur de största riskerna med förorenat grundvatten kan förebyggas. Med hjälp av 
geostatistiska analyser, utvecklade ur ArcGIS 9, kan man använda olika metoder för 
interpolering av situationen mellan mätpunkterna, kriging och cokriging. Man kan inte köpa 
geografiska informationssystem som en färdig lösning, utan det måste byggas upp i en 
organisation. 
 
Då GIS inte används i dagsläget i kommunen blev jag intresserad av att undersöka vilka 
möjligheter som skulle kunna visa sig med hjälp av GIS utifrån den databas som finns i 
kommunen och hur detta skulle kunna realiseras. 
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1.1 Problemformulering 
Vilka risker finns för att grundvattenmagasinet i Katrineholmsåsen förorenas orsakade av 
olyckor på väg 52 med ett kemikalieutsläpp, vägsaltning och surt nedfall? Vidare vill jag ta 
reda på och jämföra lämpliga geostatistiska metoder, kriging och cokriging, för att göra 
geostatistiska analyser av dessa föroreningar och under de förhållanden som råder på platsen. 
 
 
1.2 Syfte  
Syftet med arbetet är att påvisa var den största risken för förorening av vattenmagasinet i 
Katrineholmsåsen, sydost Katrineholm, finns från väg 52 vid dess passage genom infiltrations-
området och finna vilken metod som lämpar sig bäst; kriging eller cokriging, i den 
geostatistiska analysen för att analysera vattenkvalitet.  
 
 
1.3 Undersökningsområde  
Det undersökta området är den del av Katrineholmsåsen som börjar vid gränsen för tät-
bebyggelse mot sydost och går till Hännicketäppans Källa. Vidare undersöks delsträckan av 
väg 52, som passerar åsen och går fram till Stensjö, cirka 5 km, se figur 1. Åsen innehåller 
stora grundvattenförekomster vilka utgör basen för dricksvattenförsörjning för flera tusen 
personer. Denna ås har av kommunen pekats ut som ett potentiellt riksintresse för dricks-
vattenförsörjning.  
 
SGU: s hydrogeologiska karta visar att grundvattenströmningen sker från norr till söder och 
uttagsmöjligheterna är mycket goda, 25 - 125 l/s, (http://www.sgu.se/sgu/sv/service/kart-
tjanst_start.htm#grundvatten). 
 
 

 
   Figur 1 grundvattenförekomster i Katrineholmsåsen (SGU) 
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2. FAKTA OM GIS 
GIS är generellt sett ett informationssystem som förbinder människor, maskin, data och 
förfaringssätt och dessa arbetar tillsammans för att samla, administrera, och utdela information 
av betydelse till personer eller organisationer (Worboys & Duckham 2004). 
 
Begreppet GIS står för Geografiska InformationsSystem. Det är ett datoriserat system för att, 
uppdatera, lagra, söka, bearbeta och presentera geografiskt relaterade data (Johansson 1996). 
 
2.1  Beskrivning av komponenterna i GIS  
Enkelt beskrivet består GIS av en dator och olika dataprogram. Det består av hårdvara och 
mjukvara, se figur 2. 
   
2.1.1 Hårdvara 
Eklundh, beskriver en komplett hårdvara för GIS och den innehåller följande komponenter: 
dator med skärm, tangentbord, CD-ROM- läsare och mus samt digitaliseringsbord, skanner, 
back up - lösning och skrivare. För att kunna överföra information bör systemet vara anslutet 
omedelbart till Internet eller ett lokalt nätverk. Lagringskapaciteten på hårddisken är 
avgörande för GIS - databaser, då de kräver mycket utrymme. Det finns tre faktorer som är 
avgörande för datorns konfiguration och det är grafikkortets prestanda, hårddiskens lagrings-
kapacitet och RAM-minnets storlek. För att kunna visa mycket information behövs så stor 
skärmbild som möjligt (Eklundh 2003). 
 
2.1.2  Mjukvara 
Eklundh beskriver att datorn i det geografiska informationssystemet skall vara utrustad med 
GIS-program och ett operativsystem. Tillgängligheten till GIS-program för många olika 
operativsystem är stor och de fungerar i de flesta miljöer. Av stor vikt är kompatibilitet med 
andra system och möjlighet till dataöverföring (Eklundh 2003). 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 komponenterna i ett GIS (ESRI) 
 
 
2.2  Geometrisk data och attributdata  
Grafisk information beskrivs som termer:  
 
! Punkt  
En punkt är den enklaste grafiska presentation av ett objekt. Punkter har inga dimensioner, 
men kan markeras på kartor eller visas på skärm genom att använda symboler. 
 
 
! Linjer  
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Linjer kopplar ihop åtminstone två punkter och används för att representera objekt som 
definieras i en dimension.  

 
! Ytor 
Ytor används för att representera objekt som definieras i två dimensioner (Bernhardsen 
1999), se figur 3. 

 

                                               
Figur 3 geometrisk data och attributdata (Bernhardsen 1999) 

 
Objektens form av geometriska lägen är uppgifter som lagras i geometriska data. Vektor och 
raster är två olika former som behandlas i geometrisk data, se punkt 2.5. 
 
För att lagra information om objektens egenskaper använder man sig av attributdata. 
Begreppet attribut beskrivs som egenskaps data till exempel identitet, färg och ålder, även 
andra typer av data som kan knytas till ett objekt kan bestå av logiska eller topografiska 
samband med andra objekt, datafiler med bilder eller fritext (Malmström & Wellving 1995). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 4 vektordata struktur, vänster, och rasterdata struktur, höger, (GIS centrum Lunds universitet) 
 
2.3  Värdet av GIS 
Geografiska informationssystem är värdefulla hjälpmedel. Det kan användas för enklare system 
för automatisering av uppgifter men även för forskare som behöver ta fram avancerade 
rumsliga modeller. GIS användningsområde är främst inom planering. Man kan utrycka det 
som att GIS intar en ställning mellan detaljstudier och politiska beslut. Datamaterial kan 
förenklas, analyseras och presenteras på ett överskådligt sätt för beslutsfattare. En GIS-analys 
är ett bra sätt att visa på olika sätt att presentera de geografiska förhållandena eller 
konsekvenser av ett beslut. Inom Miljö- och naturresursplanering har GIS en särställning både i 
Sverige och internationellt.  
 
Ett antal studier har gjorts för att undersöka nyttan med GIS i organisationer. Dessa studier är 
gjorda 1997-1999. Det framkom att GIS har stor effekt på arbetseffektiviteten, men även 
mycket stora finansiella vinster har uppmätts. Det har även uppmätts effektivitet när det gäller 
utveckling av mer strategisk karaktär som nya tjänstetillsättningar, bättre marknadsföring, 
konkurrensfördelar, bättre kundservice med mera. Att satsa på GIS kan vara lönsamt samt ha 

Objekt 
• Identifikation 
• Typ kod 

Rumsliga delar 
• Punkt 
• Linje 
• Yta/polygon � grid 

celler

Attribut delar 
• Attribut värde 
• Relationer 
• Kvalité 
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ett stort samhällsekonomiskt värde. Resultaten som man får utifrån analyserna från GIS får 
aldrig anammas okritiskt. Ett problem är att GIS kan användas för visuella analyser, vilket kan 
resultera i att studier utförda med dåliga data, eller data som inte har någon innebörd används 
som grund för presentationer. Att enbart vara kunnig på det tekniska området räcker inte utan 
man måste ha en djupgående kunskap om data för att analyserna skall bli trovärdiga, samt att 
undvika att felaktiga data blir införda (Eklund 2003).  
 
2.4 Rumslig information 
Rumslig information är den information som har en geografisk koppling i någon form. Eklund 
beskriver i sin bok rumsliga samband på ett enkelt sätt genom att mäta avstånd eller area. En 
mer invecklad analys kan vara att studera rumslig samvariation, till exempel i form av att 
undersöka grundvattennivåns förändring i förhållande till jordart, berggrund och vattenuttag i 
ett område. 
 
Man kan använda analyser av rumslig information inom flera områden, främst inom 
samhällsplanering. Även inom miljöövervakningsområdet är geografiskt knuten information 
relevant. Vad gäller lagring kan rumsliga data lagras digitalt med hjälp av antingen 
rastermetoden eller vektormetoden (Eklund 2003). 
 
2.5 GIS - Fyra delar  
Det finns fyra typer av GIS: 
 
Geodatasystem: Här beskrivs läget med en punkt. Icke grafisk information är knuten till denna 
punkt. 
 
Kartsystem: hanterar i huvudsak geometrisk information. Systemen används till att underhålla 
och att bygga upp databaser för kartproduktion. 
 
Vektor � GIS: hanterar både objektets geometri och egenskaper (attributdata). Det vill säga 
objekten som skall lagras placeras som ordnade par av koordinater, vilka motsvarar en 
geografisk position. Med hjälp av en vektorstruktor lagras punkter, linjer och ytor, figur 4. 
 
Raster � GIS: hanterar både attributdata och geometri, men beskrivs med hjälp av raster. Ett 
raster består av ett område indelat som ett rutat nät där varje ruta eller cell ges ett värde 
motsvarande ytans egenskap. Satellitdata är bra att hantera i ett raster (Malmström & Wellving 
1995). 
 
2.6 Geometriska data 
Geografiska data visas med hjälp av vektor- och rastergrafik. I vektorgrafiken lagras objekten i 
databas med hjälp av punkter, vilka binds samman med linjer.  
 
Raster, tesseleringar, är en indelning av ett slumpmässigt område med hjälp av räta linjer. Detta 
kan indelas i olika delområden. Den första metoden, vektor, leder till oregelbundna delområden 
och det andra, raster, att alla områdena blir homogena och lika stora.  
 
Den regelbundna indelningen kan brukas med tre typer av figurer. I GIS-sammanhang används 
i praktiken bara en av indelningarna - rutorna, raster. De liksidiga trianglarna och 
sexhörningarna används ej i detta sammanhang. Med hjälp av raster kan ett objekts geometri 
beskrivas schematiskt. Om delområdena i den oregelbundna tesseleringen enbart består av 
trianglar i olika storlekar, så uppkommer ett triangulärt nätverk.  Detta benämns TIN, 
Triangular Irregular Network. Detta används för att skapa terrängmodeller i GIS-sammanhang, 
vilka används för att skapa indata till GIS.  
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Ett ortofoto är en flygbild där förskjutningarna i efterhand har korrigerats så att hela bilden har 
fått en enhetlig skala (Malmström & Wellving 1995). 
 
2.7 Digitala höjdmodeller 
Med hjälp av en höjdmodell, även kallad DEM, Digital Elevation Model, kan vissa typer av 
indata till GIS utvecklas. Det gäller exempelvis olika typer av landformer, lutningsförhållanden 
och höjdkurvor. Polygoner eller raster kan läggas in i databasen i ett GIS som dataskikt vilka 
visar skiktytor från de givna punkterna. Dessa höjddatamodeller kan jämföras med bild-
behandlingssystemen i GIS-sammanhang. Dessa system för terrängmodellering kan användas 
för att kartlägga objekt eller bearbeta indatamängd för att senare lagras i en GIS- databas och 
med detta ses som en del av tekniken för datafångst (Malmström & Wellving 1995). 
 
Höjddata kan samlas in i vektorform. Det är den vanligaste metoden. Med hjälp av flygbilder 
eller digitaliserade topografiska kartor kan höjdkurvor framställas. Från GPS mottagare går det 
att utföra punktmätningar. Vektordata lagras som en DEM i form av höjdkurvor där punkter 
med samma höjd knyts ihop i samma former som lagrar i vektorform. Linjen kan genereras 
direkt vid datainsamlig eller interpoleras från punktdata. Vektordata kan också lagras som 
DEM i formen triangelnät TIN, där varje punkt med känd höjdvärde representerar en 
hornpunkt i en eller flera trianglar (Eklund 2003).  
 
2.8  Värdet av RIB 
RIB står för Räddningsverkets Integrerade Beslutstöd. Programmet används vid räddnings-
insatser, insatsplanering, utbildning och övning avseende transporter av farligt gods. Det 
används också i förebyggande syfte. Användare är räddningstjänst, kommunal förvaltningar, 
polis och företag. Huvudmenyn i RIB � programmet består av nio delar: 
 
Farliga ämnen är en databas över farliga ämnens fysikaliska data. 
Bibliotek är en samling dokument, lager, förordningar och författningssamlingar.  
Resurs är en databas över materiella och mänskliga resurser hos räddningstjänst, företag och 
organisationer. Denna databas är bara tillgänglig för myndigheter. 
Verktyg innehåller Kemspill Mark 3.4 och andra beräkningsprogram. 
Transport/Tillsyn innehåller regelverk för väg- och järnvägstransport av farligt gods. 
Statistik innehåller insatsstatistik från kommunal räddningstjänst.  
Utbildning Litteratur innehåller utbildningsmaterial om bland annat bränder, miljö, kemi och 
sjukvård. 
Utbildning Program består bland annat av fakta om oljeutsläpp, bränder och radioaktiva 
ämnen. 
OP-RIB är ett urval av delarna i RIB, utvecklade för mobil användning i till exempel 
utryckningsfordon (Elin Alsterhag 2005) 
 
Under fliken Farliga ämnen finns det drygt 5 000 kemikalier representerade med uppgifter om 
fysikaliska data. Verktygsdelen är den andra delen av nio delar i Kemspill Mark 3.4 som 
beräknar spridning i mark vid ett kemikalieutsläpp, se figur 5.  
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 Figur 5 RIB: s huvudmeny 

 
Vid användningen av beräkningsmodell krävs indata avseende utsläpp. Figur 6 A, B och C 
förklarar ett läge med en slumpmässigt vald väg där diesel har spillt ut i mark. Storleken för 
spillet har jag beräknat till 40m3 och ytan 160 m2 med 25 meters djup till grundvattnet för fem 
timmar sedan med 0.01 ungefärlig gradient.  
 

          
A     B 

  
C 

Figur 6 A val av kemikalie under flik Kemikalie, B val av jordart under flik Mark och C indata om 
utsläpp med mera under flik Ingångsvärden 
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Resultatet visade från text meddelande att �Spillet ännu inte har nått grundvattnet. Detta 
gäller den olösliga fasen. Lösliga delar av ämnet kan ha löst sig i markvattnet och följt det 
ned till grundvattnet. Eventuellt når aldrig spillet grundvattnet, eftersom jorden kan hålla 
kvar en viss mängd spill� (Kemspill Mark 3.4), se figur 7. 
 
Det är viktigt att veta hur lång tid det tar innan föroreningar når grundvattnet vid kemikali-
utsläpp.   
 

 
               
 Figur 7 resultat från befintliga Kemspill Mark 3.4 
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3 METOD OCH VERKTYG 
I den första delen, riskanalys vid kemikalieutsläpp, har jag använt mig av sårbarhets-
klassificering. Den andra delen, geostatistisk analys, har geostatistiska metoder för inter-
polering använts. 
 
3.1 Sårbarhetsklassificering  
Det undersökta området domineras av en rullstensås och består till övervägande del av grus, 
sand/grus och morän och endast till liten del av andra jordartstypen.  En passande modell för 
att beräkna sårbarhet och risker för denna terrängtyp finns hos Lena Maxe och Per-Olof 
Johansson, Bedömning av grundvattnets sårbarhet, 1998. Denna hydrogeologiska 
sårbarhetsmodell syns särskilt relevant som att författarnas valda exempelområde i Haninge 
kommun innefattar just en rullstensås, Stockholmsåsen.  
 
Ett sätt att få fram lämpligt underlag för planering och skydd av grundvattentillgångar, utan att 
i onödan begränsa nödvändiga samhällsaktiviteter, är att utföra en så kallad sårbarhet 
klassificering av hela eller delar av en kommuns yta. Härigenom kan planerare och beslutfattare 
bättre förstå sambanden mellan markanvändning och vattenbeskaffenhet, föroreningsrisker i 
olika delar av landskapet och täkter i förhållande till viktiga grundvattentillgångar med mera. 
 
Flera tiotal olika metoder för sårbarhetsbedömningar har utvecklats sedan 1960-talet i många 
länder i Europa och i Nordamerika. I början var bedömningarna mycket översiktliga och 
baserades på enbart geologiska parametrar. Efterhand har sårbarhetsbedömningarna blivit mer 
utvecklade och innefattar nu också hydrogeologiska och hydrokemiska parametrar för 
föroreningar (Knutsson & Morfeldt 2002). 
 
En indelad sårbarhetsklassering förklarar i figur 8, fyra hydrogeologiska typmiljöer med olika 
sårbarhetsklasser som baseras på avstånd från mark till grundvattennivå samt jordlagrens 
genomsläpplighet. 

 
Figur 8 schematisk tvärsektion över fyra hydrologiska typmiljöer med olika sårbarhetsklasser (Maxe 
och Johansson 1998) 
 
Hydrogeologisk miljö I: Större grus- och sandavlagringar; Extremt hög sårbarhet: har åskrön 
med sand och grus i dagen, svallsand på morän i sluttningar, grovt svallat material vid åsfot. 
Katrineholmsåsen är ett bra exempel på denna hydrogeologiska typmiljö, se figur 9. 
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Figur 9 hydrogeologisk miljö I. Exempel på presentation av geologi och grundvattnets sårbarhet för 
föroreningar (Maxe och Johansson 1998) 
 
 
Det undersökta området består av en rullstensås med en underliggande akvifer. Över åsen och 
ett känsligt infiltrationsområde går en riks väg. Metoden sårbarhetsklassificering har valts för 
att karaktären på miljön passar för att klassificera efter de hydrogeologiska typmiljöer som 
Maxe och Johansson använder sig av. Det dominerade området består huvudsakligen av morän 
med lutning från infiltrationsområdet, se figur 10. 
 

 
   Figur 10 jordartskarta från sydost mot nordväst av det undersökta området 
 
Hydrogeologisk miljö II: Höjdområden med kalt berg och tunna jordlager; hög sårbarhet: 
grusåsens slänter med grus, sand och slam, berg i dagen, moränsluttningar. 
 
Hydrogeologisk miljö III: Områden täckta av lera och silt; måttlig sårbarhet: sänkor i 
berg/moränterräng med tunt torv- eller/lertäcke på berg, övergång dalsida/dalgång utan svall-
material.  
 
Hydrogeologisk miljö IV: Myrområden; låg sårbarhet: lera eller torv på lera (Maxe och 
Johansson 1998). 
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3.2 Geostatistisk interpolation 
Man har utarbetat metoder inom geostatistiken för att kunna modellera hur kontinuerliga 
variabler varierar i rummet. Geostatistiska metoder för interpolering delar in den rumsliga 
variationen i tre komponenter: deterministisk variation vilken kan förklaras av någon annan 
variabel, rumsligt korrelerad men fysiskt oförklarlig variation och okorrelerat brus. Den 
deterministiska variationen kan till exempel bero på höjdskillnader. Den rumsligt korrelerade 
men fysiskt oförklarliga variationen vet man inte den direkta orsaken till, men punkter som 
ligger närmare varandra tenderar till att vara mer lika än punkter som ligger längre ifrån 
varandra. Okorrelerat brus är variation som uppträder helt slumpvis i rummet och som därför 
inte går att förutsäga. Ibland kan den senare variationen vara rumsligt korrelerad, men i en 
mycket mindre skala än den man fokuserar på. Därför uppfattas den som brus. Bruset kan 
också bero på till exempel mätosäkerhet vid kemisk analys.  
 
Interpolering står för att man skall skatta värden på platser som inte är provtagna och på så 
sätt omvandla data från provpunktsobservationer till kontinuerliga fält. Beräkningen av 
värdena på platser utanför det provtagna området benämns extrapolering. I ekvation 1 har man 
beräknad en statistisk slumpvariabel, så kallad stokastisk variabel. Modellen beskriver 
variationen hos variabeln i tre komponenter: 
 
Z (x)=m (x)+έ(x)+έ΄  ekvation 1 
 
där 
Z (x) är en slumvariabel i positionen x 
m (x) är en komponent som är strukturell, en trend eller konstant medelvärde 
έ(x)    är en så kallade regionaliserad variabel, denna är en slumpvariabel som är 

rumsligt autokorrelerad 
och   
έ΄  är ett rumsligt icke autokorrelerat fel 
 
De olika komponenterna kan bedömas med olika metoder. έ(x) är den regionaliserade 
variabeln och är central för metoden och uttrycker den rumsliga autokorrelationen. m (x) kan 
skattas med ett medelvärde för alla punkterna eller med en trendyta. De andra två kan man 
skatta genom att man beräknar ett experimentellt variogram för sina data. Man börjar med att 
beräkna semivariansen enligt: 

              
 
 ekvation 2 
 
 
 

där  
ŷ(h)  är den skattade semivariansen, γ 
 m   är antalet möjliga parvisa jämförelser o materialet, 
z(x)  är mätvärdet av attribut z i punkt x i, och 
h    är avståndet mellan två punkter  

 
Man beräknar alla par av punkterna och dess avstånd och därefter går man igenom punkt för 
punkt och mellan den första och punkten och alla de övriga punkterna som ligger inom ett visst 
givet avstånd h och beräknar kvadraten på differensen. Därefter upprepar man proceduren och 
går vidare till nästa punkt. Man summerar punkterna till sist och dividerar med 2m. Antalet 
jämföra parvisa jämförelser �r då n (n � 1)/2, där n är antalet punkter. Semivariansen mot h 
plottas vid framställningen av variogrammet, se figur 11.  
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Ett variogram ger värdefull information. Framförallt om den rumsliga autokorrelationen för 
den undersökta variabeln. När det gäller korta avstånd kan man se att semivariansen är låg. Det 
visar att den genomsnittliga skillnaden mellan mätvärden som ligger nära varandra är liten. 
Skillnaden i mätvärde mellan punkterna ökar när avståndet mellan punkterna ökar. Efter 
avståndet avtar lutningen och semivariansen blir nästan konstant. Man benämner detta avstånd 
range. Tolkningen av detta är att man har nått det längsta avståndet för vilket det finns ett 
rumsligt beroende i materialet. Provpunkter som ligger oändligt nära varandra beror på brus i 
form av provtagnings- och mätfel. Variansen av detta kallas nugget och i variogramet kan man 
avläsa dess linje som korsar y-axeln. Vid variansen sill slutar ett visst avstånd att öka. 

 
Figur 11 experimentellt variogram där r betecknar range, s sill och n nugget (Eklundh 2003) 

 
 
Lutningen till sill från funktionen till punkterna är ett mått på styrkan i det rumsliga beroendet. 
Detta avstånd kallas range eller räckvidd. Ju närmare varandra punkterna ligger ju mer lik och 
sannolik är räckvidden. Experimentella variogram ger ett kraftfullt verktyg för att undersöka 
den rumsliga variationen i kontinuerlig data. Möjligheten med variogram är att den gör det 
möjligt att komma fram till lämpliga stickprovstätheter som kan användas vid interpolation 
(Eklundh 2003). 
 
I ett semivariogram finns också anisotropi som kan influera den slutliga kartans utseende. 
Anisotropi innebär att autokorrelationen är större i en riktning än i en annan. Man skapar ett 
semivariogram utifrån provpunkterna för att få ett mått på den rumsliga variationen av en viss 
markparameter.  
 
Avsikten med interpolering är att utifrån givna och ett begränsat antal mätdata från valda 
punkter göra bedömningar av hela det undersökta området. Målsättningen är att de 
approximerade värdena skall ligga så nära de verkliga som möjligt. Noggrannheten ökar 
naturligtvis med ett stort antal mätpunkter och data. Det omvända förhållandet gäller också. 
Det gäller att hitta ett läge som ger den noggrannhet som uppgiften kräver. Den modell som 
ger den minsta kvadratsumman på residualerna kan man använda som den bästa metoden i det 
valda området för denna uppsats, se ekvation 3 och figur 12. 
 
 
 
 
fel  = r = ύ � v    ekvation 3 



 13
 

där 
 
r = residual kvadratsumman 
ύ = approximativ värde 
V = riktigt värde  
 

 
Figur 12, partisk hypotetisk utdelning av fel. Första bilden till vänster visar negativa partiska fel, bilden 
i mitten visar positiva partiska fel och bilden till höger är opartisk (Isaaks & Srivastava 1989). 
 
När partiskt m är mindre än noll så har vi underskattade riktiga värden och r är negativt. Vid m 
större än noll har vi överskattade riktiga värden och r är positivt. Man får bara riktiga värden 
när det inte finns partiska fel, det vill säga m = 0 (Isaaks & Srivastava 1989). 
 
3.2.1 Kriging 
Krigingmetoden går i korthet ut på att hänsyn tas till den rumsliga variationen hos en variabel. 
Kriging är en geostatistisk metod för att interpolera fram värden av en viss variabel i icke 
provtagna punkter. Metoden bygger på semivariogrammet och är en interpolationsmetod. 
Namnet kriging kommer från en D. G. Krige sydafrikansk gruvingenjör. Han provade metoden 
på bestämning av guldkoncentration, därav nugget som betyder guldklimp. Upphovet till 
residualvariatonen uppkom av att han upptäckte att guldet inte var helt homogent fördelat utan 
att det förekom i små klimpar. Det är mycket svårt att beskriva betydelsen av kriging och detta 
blir en kortfattad beskrivning. 
 
Vid användning av en vanlig medelvärdesinterpolation som metod blir principen med kriging 
lik denna. Man tar reda på den rumsliga variationen och det rumsligt icke autokorrellerade felet 
vid kriging och man använder då det experimentella variogrammet. Man beräknar viktningen 
vid medelvärdesberäkningen med hjälp av en funktion som är anpassad till variogrammet. 
Enligt funktionen varierar vikten då vikterna inte är konstanta. Beskrivningen av range är att 
det anger det maximala avståndet inom vilka punkterna har inflytande på interpolationen, 
medan nugget kan användas för att jämna ut ytan på modellen. Uppskattning av 
interpolationsfelet fås också vid kriging. Den största osäkerheten visas i den interpolerade 
ytmodellen genom att felet kan plottas i kartan. Fler specifika metoder kan användas för att 
hantera vissa situationer. Det gäller främst förekomst av trender och stickprov från små ytor 
(Eklund 2003).  
 
Det finns olika typer av kriging till exempel ordinary, simple, universal, indicator, probability 
och disjunctive. Ordinarie kriging är den allmännaste typen av kriging i praktiken och av det 
skälet kommer jag att fokusera på teorin om denna (Webster & Oliver2000). 
 
 
 
3.2.2 Cokriging 
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Cokriging liksom kriging är en matematisk metod för att interpolera fram värden mellan kända 
punkter, som viktar tillgängliga data efter deras avstånd och med hänsyn till den rumsliga 
korrelationen. I vissa fall har man glest med data av en variabel, men tätare med data av en 
annan variabel som varierar enligt samma mönster. I detta fall kan man använda cokriging som 
en optimal metod för interpolering där stödvariabelns värde kan inkluderas i beräkningen, 
vilket kan göra att den resulterande kartbilden blir mycket exakt. Då styrs interpoleringen av 
både observationerna och variationen av stödvariabeln. 
 
Cokriging är en extension av autokriging som använder extra data. Detta ökar komplexiteten 
eftersom en extra informationsvariabel ger fler detaljer.  
 
I ordinarie cokriging formas den linjära summan 
 

 
 
ekvation  4 
 
 
 
 

Där index l refererar till variabler, av vilka det är V, och index i refererar till de lägen av vilka 
det finns nl , där variabeln  l har blivit beräknad. Värdet  λίl är viktat och satisfierat. 
 

                ekvation 5 
 
Som resultat ökar cokriging noggrannheten, till exempel det reducerar värdering av 
variationen. Hur mycket, beror på graden av stickprovsundersökningar. Vanligtvis är den 
minsta undersökningens intensivitet av u i relation av annat är nyttan större för cokriging. 
 
Principiella fördelar är att den är sammanhängande. Kriging är sammanhängande när krige 
värderar summan av ett set av variabler (Webster & Oliver 2000). 
V = variable 
l  = 1, 2, �., V 
 
3.3 Verktyg 
Följande program har används: 
ArcGIS 9 
Kemspill- Mark 3.4 
Microsoft Office 2003 
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4. GRUNDVATTEN 
Grundvatten är det vatten som genom nederbörd når jordytan och som inte avdunstar eller 
rinner bort med vattendragen. Det vatten som blir kvar sjunker ned i marken och bildar 
grundvatten. Detta gäller över hela jorden, även i de torraste områdena. Djupet under 
markytan kan vara mycket stort. Enligt beräkningar finns det totalt 1,4 miljarder km3 vatten. 
Utav detta är 36 miljoner km3 sötvatten. Vattnet är till 77 % bundet till inlandsisar och 
glaciärer. Det blir 23 % kvar och det är detta som huvudsakligen utgör grundvattnet. Det 
mesta vattnet finns på ett djup större än 8000 meter.  I berggrunden finns sprickor och grund-
vattnet fyller ut dessa, likaså porer mellan kornen i lösa avlagringar och fyller upp andra typer 
av hålrum. Vattnet når ner så länge det finns hålrum. Grundvattenytan begränsar vattnet uppåt 
(Loberg 1993). 
 
Grundvattnet är alltid i rörelse genom tyngdkraftens inverkan. Alla porer är fyllda med vatten 
under grundvattenytan, den så kallade mättade zonen, där vattnets tryck högre än atmosfär-
trycket. Vattnets tryck är lika med atmosfärtrycket vid grundvattenytan. I den omättade zonen 
det vill säga ovanför grundvattenyta, där vattnet har ett lägre tryck än den omgivande luften 
och det finns såväl luft som vatten i porerna (Knutsson & Morfeldt 2002). 
 
 
In- och utströmningsområde 
Till vänster i figur 13 visar den kortare pilen ett ytligt grundvattens väg genom marken. Vad 
gäller föroreningar blir det kvar ungefär lika mycket som ytvattnet och hinner inte renas. pH- 
värdet är lika lågt som nederbörden. De långa pilarna har oftast ett pH nära 7, neutralt, och är 
rikt på salt.  
 

 
Figur 13 principiell bild av in- och utströmningsområden för grundvatten i terräng med homogen vatten-
genomtränglighet och växlande topografi, efter Gustafson 1972 ur (Knutsson & Morfeldt 2002) 

 
Grundvattnet är oftast fritt från bakterier och det kan ha funnits i marken i flera år (Fritzdotter 
med flera 1984). I inströmningsområden sker grundvattenbildning, där vatten strömmar från 
markvattenzonen till grundvattenzonen och det sker en påfyllning av grundvattnet. Ut-
strömningsområden är de områden där grundvattenzonen har en flödeskomponent riktad ut ur 
grundvattenzonen (Grip & Rodhe 1985). 
 
Surt grundvatten 
Försurning av grundvattnet inger oro beroende på att många skadliga metallers rörlighet ökar i 
sura miljöer. Det är främst fyra metalliska grundämnen: 
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Aluminium � är en av de vanligaste metallerna i jordskorpan. Vid surt vatten ökar halterna av 
aluminium i olika jonformer. Vattenlevande organismer klarar inte aluminium utan blir 
förgiftade. Huruvida människor påverkas är oklart. Aluminium i sur miljö det vill säga pH < 
5,5 förekommer i form av löst som Al3+jon. Aluminium är bunden i olika komplex med till 
exempel fosfor som hydroxider med mera vid högre pH, upp till pH 9 � 10. Aluminium är löst 
som jon vid mycket höga pH. Figur 14 visar Al3+ - jonen som är toxisk vid sur miljö. Vid pH 
större än 5,5 är aluminium bunden till hydroxidkomplex och inte toxisk. 
 

 
Figur 14 aluminiums förekomstformer vid olika (pH http://www.vattenresurs.se/fosforfall.htm) 
 
Kadmium � kan ge njurskador om pH har värden under 5. Rökare är särskilt utsatta. Sveriges 
grundvatten har visat att halterna av kadmium varit tre gånger högre i vatten med pH � värden 
under 5. Det har gjorts av en undersökning där man jämfört med pH över 6. 
 
Koppar � används i vattenledningar. Materialet i ledningarna kan lösas upp av surt vatten. 
Missfärgning kan ske av porslin av höga halter koppar. Det kan också orsaka diarré hos barn. 
 
Bly - ger upphov till skador på nervsystemet, särskilt hos barn. I Storbritannien är många 
vattenledningar tillverkade av metallen bly. Den är betydligt giftigare än koppar. Människorna 
får i sig dricksvatten med blyhalter högre än vad EU rekommenderar i stora delar av 
Storbritannien (Elvingson 1998). 
 
4.1 Fem grundvattenmiljöer 
Akviferen är det område i miljön där nederbörd infiltrerar markytan och sjunker ner genom den 
omättade zonen till den mättade grundvattenzonen och förs vidare till grundvattenmagasinen. 
Terrängen delas upp i fem olika grundvattenmiljöer med olika jordlagerföljder som leder till 
grundvattnets kemiska egenskaper. Den kemiska sammansättningen på grundvattnet är 
beroende av nederbördens kemiska egenskaper och beror på den tid vattnet har kontakt med 
markens oorganiska och organiska material, den geokemiska sammansättningen av jord och 
bergarter och olika typer av geologiska lagerföljder på platser. I landskapet bildas ofta ett 
mosaikmönster av grundvatten miljöer. Nedan presenteras de fem grundvattenmiljöerna:  
 
4.1.1 Grundvattenmiljö 1: kristallin berggrund 
Berget i denna typ kan vara blottat eller täckt av jord och grundvattenmiljön utgörs av 
kristallin berggrund som domineras av gnejsrar och graniter. Vanligen ligger grundvattenytan 
inte mer än några meter under markytan i bergarters sprickor. Denna typ av grundvattenmiljön 
består ofta av en mosaik av höjdområden med små jorddjup och jordfyllda sänkor däremellan. 
Sänkorna kan vara täckta av torv, figur 15.  Grundvattenomsättningen är under opåverkade 
förhållanden långsam med inflödesområdet i höjdpartierna och utflöde i sänkorna. Resultatet 
blir därför ett vatten med relativt hög alkalinitet och låg järnhalt. På stora djup är ofta 
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järnhalterna högre på grund av reducerande förhållanden. Höga järnhalter kan också orsakas av 
stora grundvattenuttag då grundvattenbildning från torvområden induceras.  
 

 
 

Figur 15 kristallin berggrund i grundvatten miljö 
 
 
4.1.2 Grundvattenmiljö 2: sedimentär berggrund 
Denna miljö utgörs av sedimentära bergarter, framför allt sandstenar, kalkstenar och skiffrar. 
Den sedimentära berggrunden är ofta täckt av mäktiga kvartära avlagringar. Det varierar när 
det gäller vilken bergart som utgörs av akviferer, men oftast är det sandsten eller kalksten, 
figur 16.  I bergarternas porsystem, sprickor och skiktfogar förekommer grundvatten. 

 

 
 

Figur 16 sedimentär berggrund i grundvatten miljö 
 
Grundvattenkvalitet präglas tydligt av sedimentär berggrund. Vattnet är ofta välbuffrat av den 
höga kalkhalten och ger hög halt av basjoner, till exempel kalcium och magnesium. 
 
 
4.1.3 Grundvattenmiljö 3: morän och svallsediment 
I morän och svallsediment utgörs miljön av öppna akviferer. Variationen är stor mellan olika 
moräners sammansättning och mäktighet. På grund av jordartens låga hydrauliska 
konduktivitet är grundvattenytan i morän vanligen marknära, figur 17. Svallsediment kan 
innehålla både grus, sand eller slam vilket gör att sammansättningen varierar. Förekomsten av 
svallsediment finns under högsta kustlinjen i anslutning till moränområden och ishavslagringar. 
Grundvattnets uppehållstid i de tunna jordlagren med låg porositet blir oftast kort. Detta vatten 
är ofta känsligt för försurning.  
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 Figur 17 morän och svallsediment i grundvatten miljö 
 
4.1.4 Grundvattenmiljö 4: isälvsavlagringar 
Miljön isälvsavlagringar utgörs av öppna akviferer. Isälvsavlagringarna innehåller sand och 
grus och uppträder som till exempel åsar, deltan och terrasser. Mäktigheten varierar. Våra 
största grundvattenmagasin utgörs ofta av isälvsavlagringar. Ett exempel är Katrineholmsåsen.  
 
Grundvatten och grundvattenytan kan ligga långt under markytan på grund av att grovkorniga 
jordarter leder undan nybildat grundvatten, figur 18. Trots att vattnet är relativt rörligt är 
uppehållstiden ofta lång. 

 
 

Figur 18 isälvsavlagringar i grundvatten miljö 
 
4.1.5 Grundvattenmiljö 5: morän och isälvsmaterial under lera och andra kohesions-
jordarter 
Slutna akviferer i morän och isälvsmaterial utgör denna miljö. Mäktigheten i den överlagrande 
leran varierar. Leran kan innehålla glacial och postglacial lera, figur 19. Denna miljö ligger i 
dalgångar och låga områden. I de omgivande höjdområdena sker grundvattenbildningarna. 
Även djupa brunnar i älvsediment och brunnar i intermoräna avlagringar utgör denna miljö. I 
de slutna akvifererna är uppehållstiden ofta lång. Tillsammans med närvaro av finsediment med 
ofta hög kalkhalt finns en tendens till väl buffrade vatten med höga baskatjoner. Höga halter av 
järn och mangan råder i de syrefria förhållandena i de slutna akvifererna. En god jord-
bruksmark utgörs vanligen av de överliggande finsedimenten. Trots de skyddande finsediment-
lagren kan påverkan av kvävehaltiga gödningsmedlen slå igenom. 
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Figur 19 morän och isälvsmaterial under lera grundvatten miljö 

 
Källa: Taget ur boken grundvatten, (Bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket 
rapport 4915)) och (Knutsson & Morfeldt 2002). Figurer 15 -19 har tagits från 
Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se (1) 
 
 
4.2  Vattenkvalitet och kemidata  
 
4.2.1 pH-värde 
pH är ett mått på vattnets surhetsgrad. Ett neutralt vatten betecknas med 7 värdet, surt vatten 
är mindre än 7 och basiskt vatten är större än 7. Enligt Livsmedelverket bör pH - värdet i 
dricksvatten ligga mellan 7,5 och 9, bland annat för att undvika korrosion i ledningsnätet. 
Bedömningen �Tjänligt med anmärkning� ges när pH � värdet är utanför dessa gränser. Vid 
pH 5,4 och mindre är alkalinitet = 0. Vätejoner, H+ och hydroxidjoner, OH- - förekommer 
alltid när ämnen är lösta i vatten. I en sur lösning finns det ett överskott av H+ joner och i 
basiska lösningar finns det överskott av OH- - joner (Bydèn S med flera 2003). 
 
4.2.2. Alkalinitet 
Ett mått på vattnets förmåga att neutralisera syror benämns alkanitet. Det är ett mått på 
vattnets förmåga att motstå syror eller försurning, det vill säga att inte reagera med pH 
sänkning och att tåla tillskott av vätejoner H+. Exempel på joner som påverkar alkaliniteten är 
vätekarbonat HCO-

3, karbonat CO3
2- och hydroxidjoner OH-. I dessa sammanhang brukar man 

även tala om buffertkapacitet. God buffertkapacitet innebär att vattnet innehåller sådana joner 
som vätekarbonat (HCO-

3), karbonat- och hydroxidjoner. pH värdet sjunker när alkaliniteten är 
noll vid varje tillskott av sura produkter. Alkalniteten uttrycks i mmol HCO-

3 / l (millimol 
vätekarbonat per liter) eller mekv/1 �(milliekvalenter per liter)� (Bydèn S med flera 2003). 
 
pH-värde Klass       Benämning Alkalinitet  Klass       Benämning 
> 6,8 1               Nära neutralt >0, 20      1         Mycket god buffertkapacitet 
6,5 � 6,8 2               Svagt surt 0,1 � 0,2                2          God buffertkapacitet 
6,2 � 6,5 3               Måttligt 0,05 � 0,1      3          Svag buffertkapacitet 
5,6 � 6,2 4               Surt                          0,02 � 0,05      4          Mycket svag buffertkapacitet 
≤ 5,6 5               Mycket surt ≤ 0,02      5          Ingen el. obetydlig buffert kapacitet. 
Tabell 1 bedömningsgrunder för pH och alkalinitet i sötvatten (Bydèn S med flera 2003) 
 
Ju lägre alkaliniteten är desto mindre tillskott av sura ämnen tål vattnet och desto större blir 
effekterna på vattnets surhet. Det är just denna fördel med buffertkapaciteten som gör att i 
första hand alkalinitet och i andra hand pH-värde användes som ett mått på surhet och 
försurning i bedömningsgrunderna. Bedömning av endast pH-värde är således inte tillräckligt 
för att bedöma vattnets kvalitet utan andra indikatorer som alkalinitet bör också alltid beaktas 
(Wilander 1999), se tabell 1. 
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4.2.3. Kemisk syrgasförbrukning, COD 
Den kemiska syrgasförbrukningen benämns COD, Chemical Oxygen Demand. COD studeras 
som ett approximativt mått på den teoretiska syrgasförbrukningen, ThOD. Det är ett mått på 
den mängd syrgas som förbrukas vid totaloxidation där samtliga lösta och suspenderande 
organiska föreningar i ett vatten övergår till oorganiska slutprodukter.  
 
Permanganatoxidation CODMn, och dikromatoxidation CODCr, är två metoder som finns med 
användande av två olika oxidationsmedel, men ingen av dom ger total oxidation. I flera 
kommunala avloppsvatten används permanganatoxidation CODMn, eftersom permanganat är ett 
betydlig svagare oxidationsmedel och mindre känslig än dikromat CODCr metoden. 
 
Oxidationsgraden för CODMn- är 40 procent och det kan variera mellan 20 och 80 procent, 
beroende på vilka typer av organiska föroreningar som provet innehåller. Medan CODCr, är en 
gammal oxidationssmetod och vanligtvis erhålles 90-100 procent oxidation men vissa 
industriavloppsvatten ger lägre värden. Av jämförelseskäl är det således många gånger av stort 
värde att mäta CODMn. COD mäts som mg O2/l, milligram syre per liter (Bydèn S med flera 
2003), se tabell 2. 
 
   Låg   Låg till 

normal   
Normal   Normal till 

hög         
Hög 

COD-Mn 
(mg/l) 

  <2          2-3    4-8       9-11   >11 

Tabell 2 bedömningsgrunder för COD i sötvatten, (Bydèn S med flera 2003) 
 
4.2.4. Kväve 
Kväve finns som N2 i atmosfären och är ett gasformigt grundämne, som förekommer i många 
olika former, det vill säga i form av nitrater NO-

3, nitriter NO-
2 och ammonium NH+

4. Totalt 
finns det 23 x 1012 ton kväve i hydrosfären. Kvävgas N2 utgör en stor del av detta som är löst i 
vatten.  Nitrat NO-

3 utgör hälften av det återstående kvävet. Ammonium och nitrit utgör 
tillsammans andra hälften av löst, organiskt bundet kväve (Bergil & Bydén 1995).  Nitrit är 
giftigt för flertalet organismer och bildas vid dålig syrgastillgång med hjälp av bakteriell 
aktivitet, nitritreduktion. Kvävet lämnar vattenfasen vid anaeroba förhållanden, fritt från 
syrgas, då bakterierna kan reducera nitrit och nitrat till kvävgas. Detta kallas för denitrifikation, 
det vill säga kvävets vandring mellan atmosfären och biosfären kontrolleras av bakterier (Bydèn 
S med flera 2003).  

2NO-
3 + 2H+ + organisk substans   N2 + 2 HCO-

3 
 
Nitrit- kväve 
Nitrit, NO-

2 är den oorganiska kväveform som utgör mellansteg vid oxidation och reduktion 
mellan ammonium och nitrat. Nitrit bildas på två sätt, under aeroba förhållanden, med tillgång 
till fritt syre. Genom bakteriell oxidation bildas ammonium. Andra sätt är anaeroba, utan 
tillgång till fritt syre. Då reduceras nitrat med hjälp av andra typer av bakterier. För att vara 
tjänligt måste vattens koncentration av NO3/50 + NO2/5 vara ≤ 1.  
 
Om vatten har en koncentration av NO2 � N som är högre än 0,10 mg per liter bedöms som 
�tjänligt med anmärkning� enligt Livsmedelsverket. Vattnet anges som �otjänligt� vid NO2 � 
N- koncentrationer över 0,50 mg/l. Nitrit- kvävekoncentrationen mäts i µg NO2 � N/l eller 
µmol NO2 � N/l (Bydèn S med flera 2003).  
  
 
Nitrat- kväve 
Den vanligaste kväveföroreningen i naturen är nitrat.  Halten av kväveföreningen är naturligt 
mycket låg i grundvatten. Nitratet, NO3 tas upp av växterna och frigörs vid nedbrytningen av 
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organiskt material. Tillsammans bildas kväve och ammonium, NH4 vilka med svampar och 
bakterier oxideras till nitrit, NO2 och nitrat. Vattnet kan bli odrickbart om föroreningen ökar, 
då växterna inte kan ta upp överskottet.  
 
Nitrat, NO-

3 är den oorganiska kväveform som förutom ammonium är direkt tillänglig för 
växterna.  En stor ökning av alger kan uppstå vid en hög nitratkoncentration och kan vara en 
indikation på utsläpp av avloppsvatten (Bergil & Bydén 1995).  
 
Nitrater i grundvatten kan ha följande ursprung: 

- atmosfärisk tillförsel 
- sedan 50-talet har utsläpp av kväveoxider tredubblats men har nu börjat minska. 

Utsläppet består av 60 % kväve från kväveoxider och 40 % kväve från ammoniak. 
- växtnäringsläckage 
- punktkällor som avloppsledningar och gödselstackar 
- organsikt kväve i marken som mineraliserats 

 
I torra områden kan mineraliseringen ge mycket höga halter i grundvattnet och i humida 
områden behövs stora förluster av kväve från marken för att grundvattnet skall få förhöjda 
värden av nitrat. I jordbrunnar har höga halter av nitrat uppmätts där man intensivt har brukat 
jordbruksmark, framförallt i södra och mellersta Sverige. I vissa delar av Halland har nitrat-
halterna ökat så kraftigt att man har fått ta en del brunnar ur bruk. Här har brunnarnas 
vattenmagasin legat ytligt. Gödselstackar och läckande avloppsledningar är ofta de som avger 
höga nitrathalter vid jord med leror och morän. Även i sprickrik berggrund med tunt jordlager 
kan nitratföroreningar spridas lätt. Spridningen kommer från åkermark och punktkällor. Det 
finns även beskrivet att djupare grundvattenmagasin har fått ökade halter av nitrat. Där har 
även bekämpningsmedel påträffats. Dessa föroreningar är besvärligare då det rör sig mycket 
långsamma transport- och omsättningsförlopp. 
 
En förändring av gödselgivor till marken och så kallade fånggrödor har minskat halterna av 
nitrat. Man kan också täta gamla brunnar och att nyanläggningar blir täta mellan foderrör och 
jord och berggrund i bergborrade brunnar. Åtgärder för att minska nitrathalten kan också ske 
genom att minska på växtnäringsläckaget och kvävenedfallet (Knutsson & Morfeldt 2002). 
  
Methemoglobinemi är en sjukdom hos barn som minskar blodets syrgastransporterande 
förmåga. Detta händer när nitratkoncentration är hög. Livsmedelverkets gränsvärde för 
�tjänligt med anmärkning� för vatten är satt till över 20 mg/l och över 50 mg/l är �otjänligt� 
Nitrat- kvävekoncentrationen mäts i mg eller µg NO3 � N/l eller µmol NO3� N/l (Bydèn S med 
flera 2003).  
 
Ammonium- kväve 
Ammonium bildas vid nedbrytning av proteiner och andra kväverika föreningar. Ammoniak, 
NH3 och ammonium NH+

4 existerar i syrgasrika ytvatten och de kan då vara en indikator på 
förorening.  Ammonium tillförs vattendragen via avrinning från åkermark och används också i 
kvävegödselmedel. I grundvatten som är syrgasfattigt finns kvävet i form av ammonium och 
uppkommer där på grund av bakteriell nedbrytning.  Enligt Livsmedelverket är koncentration-
en över 0,50 mg NH4 � N/l �tjänligt med anmärkning� och indikerar avloppspåverkan. Effekten 
av klorerings snabbt bakteriedödande effekt minskar i vatten med ammonium (Bydèn S med 
flera 2003).   
 
4.2.5 Fosfor 
Fosfor är ett grundämne som inte förekommer i fri form i naturen, utan förekommer som löst 
oorganisk fosfor, löst organiskt bunden fosfor samt partikulärt bunden, oorganisk eller 
organisk fosfor. Mängden av partikulärt bunden fosfor är större än mängden löst organisk 
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fosfor och större än mängden löst oorganisk fosfor i de flesta vattenområden. Fosfor 
förekommer inte i atmosfären (Bydèn S med flera 2003).  
 
Fosfor förekommer som fosfat i första hand och detta har en stark tendens att fastläggas i 
marken. Fosforförlusterna uppstår sannolikt i mycket liten utsträckning från jordbruksmark till 
grundvattnet, men torde uppstå genom erosion och ytavrinning. Ur grundvattensynpunkt utgör 
kalium inte något problem då det har benägenhet att fastläggas i marken (Naturvårdsverkets 
Handbok, september 2003). 
 
Total- fosfor 
Med totalfosfor menas vattnets totala innehåll av fosfor. Totalfosfor, Tot - P, mäts i µg P/l 
eller µ mol P/l (Bydèn S med flera 2003).  
 
Fosfat- fosfor 
Löst oorganisk fosfor finns i form av ortofosfater, H2PO-4, HPO-2 4 och PO-3 

4 i vatten som har 
tillgång till fritt syre, aeroba, vatten. Växterna kan tillgodogöra av de enda tre former H2PO-4, 
HPO-2 4 och PO-3 

4 som kallas gemensamt för fosfat- fosfor, PO4-P. Avlopp och gödsel 
påverkar möjligen överstigande koncentration av 200 µg PO4-P/l i grundvattnet (Bergil & 
Bydén 1995). 
 
Sjöar har ofta fosforbrist i försurade områden. I detta fall kommer aluminium att lösas ut till 
mark och sjövatten, vilket reagerar med fosfat och bildar svårlösligt aluminiumfosfat på grund 
av försurning. Koncentrationen av fosfor är oftast högre uppströms i vattendrag än nedströms. 
Detta beror på att vattendrag inte fungerar likt en sjö, som en �fosforfälla�. När 
omsättningstiden är cirka ett år, då kan 30 � 50 procent av fosforn antas kvarhållas i en sjö. 
Medan 70 � 80 procent eller mer av fosforn kan kvarhållas i sjöar vid omsättningstider på flera 
år (Bydèn S med flera 2003). 
 
4.2.6 Klorid 
Klorid är den negativa jonen Cl - i koksalt NaCl. Den orsakar inte förgiftningseffekter hos 
människan, men höga koncentrationer orsakar korrosion på metaller. Halt över 100 mg Cl -/l är 
�tjänligt med anmärkning� enligt statens livsmedelverk. Grundvatten kan få höga 
kloridkoncentrationer från saltvatten vid högsta kustlinjen, bland annat i leror (Bydèn S med 
flera 2003).  
 
4.2.7 Total hårdhet  
Man anger ofta totalhårdheten i tyska grader OdH. �Mjukt� vatten kallas det vatten med 
lågtotalhårdhet och vatten med hög totalhårdhet kallas för �hårt�, se tabell 3. Om vattnet har 
en hårdhet över >10 0dH innebär det risk för utfällning på textilier, avlagringar i varm-
vattenberedare och ledningar. Korrosionsskador kan uppstå av mycket mjukt vatten. Vid hårt 
vatten kan avhärdningsfilter användas så kallade jonbrytare. Om vattnet i en brunn har en 
förhöjd klorid/salthalt kan det bero på en hög totalhårdhet. 
(http://www.vattenspecialistenevk.se/forkl%20till%20gransv.htm) 
 
Ett vattens hårdhet anger summan av kalcium och magnesiumjoner. Detta betyder att vattnets 
totalhårdhet bestäms av mängden kalcium och magnesiumjoner. Tvåltvättmedels tvättförmåga 
minskar av ett hårt vatten genom att kalcium och magnesiumjonerna fäller ut fettsyrorna i 
tvålen. 
Totalhårdhet = karbonathårdhet + mineralsyrahårdhet 
 
Totalhårdhet definieras som summan av de alkaliska jordartsmetallernas och salter med 
karbonat, sulfat, klorid, nitrat och fosfat (Bergil & Bydén 1995). 
Karbonathårdhet består av kalcium och magnesiumvätekarbonat respektive karbonat. 
Mineralsyrahårdhet innefattar sulfater, klorider och fosfater av kalcium och magnesium. 
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Gränsvärden för �tjänligt med anmärkning� är 100 mg Ca/l respektive 30 mg Mg/l för vatten 
enligt statens livsmedelsverk. Hårdheten mäts i mg Ca/l, milligram kalcium per liter eller 0dH, 
tyska hårdhetsgrader. 1 0dH är den hårdhet som förorsakas av en kalciumoxid CaO- 
koncentration på 10 mg/l, motsvarande 0,179 mmol CaO per liter = 7,2 mg ca/l (Bydèn S med 
flera 2003). 
 

 

Tabell 3 skala för vattnets hårdhet i mmol/l och 0dH 
 
Vid försurning ökar hårdheten något, medan alkaniteten sjunker för att till slut försvinna. Om 
man tar hänsyn till den ökade hårdheten kan man få en uppfattning om vilken alkanitet sjön 
ursprungligen hade (Bergil & Bydén 1995). 
 
4.2.8 Sulfat  
Svavelsyrans salter kallas för sulfater. Sulfat är en negativ jon som är lättlöslig i vatten. 
Koncentrationer av sulfat varierar i naturvatten. Gränsvärdet för �tjänligt med anmärkning� är 
satt till 100 mg SO2-

4 / l enligt statens livsmedelverk. Höga halter av sulfat kan verka laxerande. 
Alkaniteten kommer att öka när sulfatkoncentration ökar och är aggressiv på rörledningar 

(Bergil & Bydén 1995). 
 
Sulfat i nederbörden kommer från havsspray och från utsläpp som orsakas av människan. Man 
kan beräkna den halt av sulfat som skapas av människan om kloridkoncentrationen är känd. I 
södra delen av Sverige detta sulfat uppgå till cirka 2-3 mg SO2-

4 / l (Bydèn S med flera 2003). 
 
4.3 Förorening av grundvatten 
 
Allmänt 
Genom jordmånshorisonten pågår en nedbrytning och filtrering av föroreningar och denna 
skyddar grundvattnet i allmänhet. Det är gradienten som avgör om transporten av föroreningen 
skall kunna tränga igenom horisonten. Ett tunt sandlager är således en dålig spärr medan ett 
mäktigt lager av lera eller finkornig morän utgör av ett verksamt skydd. Berghällar med 
sprickor släpper direkt igenom föroreningar. Det tar tid för en förorening att spridas till 
vattentäkten men när den väl blivit förorenad tar det tid innan den återställs. Det finns olika 
typer av skador som sker på grund av mänskliga aktiviteter och de kan delas in i fyra 
principiella grupper: 
 

- Oavsiktlig spridning av förorenade ämnen 
Petroleumprodukter är en besvärlig förorening då de endast till en ringa del är vattenlösliga 
och gör vatten odrickbart. Det är framför allt vid spill och läckage vid transport och lagring av 
exempelvis petroleum och andra kemikalier som besvärliga skador uppstår. Även läckage från 
avloppsledningar, gödselstäder och liknande kan ge upphov till förhöjda halter av nitrat och 
bakterier i grundvattnet. Gamla industriområden och marken i tätorter är ofta förorenade och 
påverkar också grundvattnet, framför allt av tungmetaller som arsenik, koppar, och kvicksilver. 
Även så kallat surt nedfall har visat sig kunna förorena grundvattnet.  
 
 
 

 mmol/l 0dH 
mycket mjukt           < 0,375 0 - 2 
mjukt 0,375 � 0,875 2 - 5 
medelhårt 0,875 � 1,75 5 - 10 
hårt 1,75 � 3,75 10 - 21 
mycket hårt          > 3,75      >21 
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- Oavsiktlig spridning av kemikalier 
Förekomsten av bekämpningsmedel har dokumenterats i kommunala vattenverk i Sverige, 
Danmark och andra länder. Det är framför allt höga halter av kväveföroreningar på sandjordar. 
Numera har man vidtagit åtgärder i Sverige för att minska på gödselanvändning, då detta 
minskar halten av nitrat i grundvatten. Saltning vid halt väglag visar sig ge skador på privata 
brunnar och på stora kommunala åsakviferer och bergakviferer.  
 

- Deponering och spridning av avfallsprodukter 
Spridning av tungmetaller och organiska föreningar är de allvarligaste föroreningarna. De 
bildar ibland komplexa föreningar med varandra vilket bidrar till att tungmetallerna inte 
adsorberas i marken utan sprids långa sträckor. Tippar, hushållsavfall, industriavfall och bark 
påverkar omgivande grundvatten. Även dagvatten och avsiktlig infiltration av avloppsvatten 
påverkar grundvattnet. 
 

- Ingrepp som mobiliserar ämnen i mark och grund 
Orsaker som kan rubba vattenbalansen, till exempel grundvatten, är dikning, grundvattenuttag, 
vattenreglering, skogsavverkning, täkt och byggnadsverksamhet. Vid höjd vattennivå kan till 
exempel järn och mangan lösas ut ur marken och vid sänkt nivå kan till exempel sulfider 
oxideras och försura grundvattnet. Om grundvattnets strömningsvägar förändras kan följden 
bli att föroreningar i ett grundvattenmagasin kan spridas till ett annat, rent magasin. Man kan 
göra en miljökonsekvensbeskrivning för att bättre kunna planera olika ingrepp där man bör ha 
kännedom om de hydrologiska förhållandena för att kunna beräkna risker för grund-
vattenskador (Knutsson & Morfeldt 2002). 
 
4.3.1 Ämnen som utgör fara för grundvatten 
 
� Mineraloljor 
Mineraloljorna innehåller en mängd olika produkter med olika fysikaliska egenskaper. Lätta 
produkter är mera lättflytande än vatten och tunga mer trögflytande, som stelnar vid låga 
temperaturer. Vattnets lukt och smak påverkas även om mineraloljor har låg löslighet i vatten. 
Några bensinkvalitéer har en löslighet på cirka 300 mg/l medan tunga produkters löslighet är 
några tiotal µg/l. Man brukar ange cirka 0,1 g/l som gränsvärde för smak och lukt. Läckage 
från oljetankar och oljespill är de vanligaste orsakerna till allvarliga föroreningsskador på 
grundvattentäkter. Detta beror på att oljeprodukter hanteras i många olika sammanhang i 
förhållandevis stora mängder och på att de i mycket låga koncentrationerna ger en inverkan 
som är märkbar.  
 
Hur stor skadan blir, påverkas av oljespillets nedträngning i marken och på oljans egenskaper. 
Infiltrationsprofilen blir päronformad i homogen mark utan skiktning. Hur den vertikala 
spridningen blir beror framför allt på tyngdkraften och på den horisontella kapillärkraften. Den 
horisontella transporten blir mycket mer betydelsefull när materialet har en liten genom-
släpplighet än i ett mycket genomsläppligt material. Spridningsbilden kan bli mycket mer 
oregelbunden i ett skiktat material. 
 
Olja som trängt ner i kapillärzonen börjar spridas i horisontalled. På samma sätt som i den 
omättade zonen begränsas skiktets utbredning av markens kvarhållande förmåga. Förutsättnin-
gar för en viss upplösning av oljan och transporten i grundvattnet finns då oljeskikt bildas i 
kontakt med själva grundvattnet. Transporten av upplöst olja förs ner i grundvattnet med 
markvatten som har lakat ut den olja som fastnat i den omättade zonen. Som tidigare nämnts 
varierar lösligheten i vatten för petroleum mycket kraftigt. Lösligheten för lätta produkter är 
således betydelsefull. Allvarliga konsekvenser får då detta om en sådan produkt når grund-
vattenytan i ett vattentäktsområde. Genom oxidation och mikrobiologisk aktivitet bryts olja 
som trängt ner i marken ned. Nedbrytningshastigheten är beroende av bakterieflorans samman-
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sättning och av syretillgången. Nedbrytningshastigheten är mycket låg vid liten syretillgång 
(Naturvårdsverkets Handbok, september 2003).  
 
� Bekämpningsmedel 
Träskyddsmedel är den största delen utav den totala bekämpningsmedelsanvändningen. Inom 
jordbruket används cirka 20 % av totalen. Vid användning i villor, handelsträdgårdar och 
plantskolor är mängderna relativt små men kan ändå lokalt ha betydande omfattning. 
Bekämpningsmedlen förekommer i olika kemiska former och finns redovisade i 
Kemikalieinspektionens förteckning. De registrerade medlen som idag används har en 
begränsad rörlighet i marken. Vid normal användning når de i allmänhet inte grundvattnet på 
grund av fastläggning i marken i kombination med snabb nedbrytning. Om grundvattnets 
syrehalt är speciellt låg bryts bekämpningsmedel ned relativt långsamt. Detta gäller rester av 
bekämpningsmedel som passerat den omättade zonen. Långsamt läckage kan ske när det gäller 
de ämnen som har egenskapen att läggas fast till marken och som finns i marken en lägre tid. 
Gränsen för otjänligt dricksvatten är låg, 0.1µg/l och detta medför att även ett mycket litet 
läckage eller spill kan göra att denna gräns överskrids. Ett flertal enskilda brunnar och 
kommunala vattentäkter har vatten som överskridit denna gräns. Det är ofta 
bekämpningsmedel som inte får användas som tyvärr ofta ger detta problem (Naturvårds-
verkets Handbok, september 2003). 
 
� Växtnäringsämnen 
I första hand beskrivs kväve, fosfor och kaliumföreningar som växtnäringsämnen och dessa 
ämnen tillförs marken via handgödsel i jord och skogsbruk och via stallgödsel. När det gäller 
kväve och fosfor beror det ofta på läckage från avloppsledningar och gödselstäder samt 
felaktig hantering av stallgödsel. En del kommer från infiltrationsanläggningar. Fleråriga 
processer som gödsling, vittring av markmaterial, nedbrytning av organiskt material samt 
tillförsel av atmosfäriska salter orsakar urlakning av växtnäringsämnen från skogsmark och 
jordbruksmark. Stor betydelse för växtnäringsläckaget har klimat, jordart, gödsling och 
odlingsinriktning. 
 
Kväve uppträder i marken bland annat som nitrat vilket är mycket lättrörligt. Kväveförluster 
uppgår till 50 kg/ha år inom jordbruksområden med lätta jordar och till 15 kg/ha år i lerjordar. 
Kväveförlusterna från skogsmark är mycket lägre, 1-2 kg/ha år. Dessa mängder kan öka 
väsentligt vid avverkning och skogsgödsling. En allvarlig föroreningskälla för grundvatten är 
nitrat från jordbruksmark. Det gäller i första hand för ytligt grundvatten i lätta sandjordar. Ett 
lerlager på minst 2 cm mäktighet utgör en effektiv spärr mot snabb nedträngning av kväve-
föroreningar till grundvattnet.  Denna spärr kan försämras under torrperioder. Nitrathalten kan 
minskas genom denitrifikation under reducerande förhållanden. När det gäller grundvatten kan 
kväveföroreningar från infiltrationsanläggningar för avlopp också utgöra en betydande 
föroreningsrisk. Storleken för en anläggning är 10 g/d per ansluten person och en anläggning 
för ett fåtal hushåll kan därför märkbart påverka en mindre kommunal vattentäkt.  
 
� Oorganiska salter 
Dessa salter förekommer både naturligt och som föroreningar i grundvattnet. I detta 
sammanhang kan föroreningskällorna vara industriellt avloppsvatten, väghållning, avfalls-
deponier, dagvatteninfiltration från väg- och takytor, jordbruksgödsling med mera. Även 
överuttag av grundvatten i kustnära områden där inträngning i saltvatten skett eller salthaltigt 
fossilt vatten som har aktiverats kan här räknas som en förorening. I måttliga halter av 
metallsalter och andra salter påverkas de inte av vattnets fysikaliska egenskaper men om 
koncentrationen blir hög kommer de att påverka lösningens densitet. Saltanvändning vid 
väghållning är ganska känd och i viss utsträckning är dagvatten i Sverige klarlagt och 
dokumenterat. Mineralkornen i marken drar till sig i första hand positivt laddade joner därför 
att de har en negativ nettoladdning. Den mängd av metalljoner totalt som binds till marken 
varierar mycket från ämne till ämne. Metalljonerna är starkt beroende av jordartsförhållandena. 
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Grundvattenkvalitén påverkas över längre sträckor av kontinuerliga föroreningskällor med hög 
koncentration enligt vissa beräkningar. När det gäller anläggningar för infiltration av dagvatten 
kan det ha lokal inverkan på grundvatten enligt vissa beräkningar och undersökningar 
(Naturvårdsverkets Handbok, september 2003). 
 
� Lösningsmedel 
Från kemisk synpunkt är inte lösningsmedel någon enhetlig typ av ämnen. De indelas i 
klorväten, aromatiska klorväten och klorerade kolväten och även fluorkolväten, vilka är 
relativt kemiskt stabila. Klorerade kolväten är ofta kemiskt reaktionströga och deras toxicitet 
varierar. Det finns också enkla alkoholer som lösningsmedel. Inom gruppen organiska fosfor-
föreningar finns medel som används inom färg- och lackindustrin.  
 
Oorganiska lösningsmedel är oftast svårlösliga i vatten och rör sig i marken på ett sätt som 
bestäms av deras fysikaliska egenskaper. Kolväten och klorerade kolväten har en relativt 
långsam nedbrytningsprocess i marken (Naturvårdsverkets Handbok, september 2003). 
 
� Fenoler 
Lukten på fenoler är genomträngande och formen på dem är oftast som en kristallmassa eller 
vätska. Användningen av fenoler är mångsidig. De är ganska stabila, men nedbrytningen i 
marken går långsamt och storleksordningen på dem är några gram per liter. Klorfenoler är 
stabilare än fenoler vilket gör att de har en låg löslighet i vatten. Olika undersökningar har 
visserligen visat att fenol fullständigt bryts ner relativt fort, inom några dagar upp till en månad 
men ett relativt måttligt utsläpp i marken kan skada grundvattnet då fenol har liten tendens att 
läggas fast i marken. Mikrobiologisk aktivitet är ett sätt för fenolerna att brytas ned i marken. 
Transporten av löst fenol sker med grundvattenströmmen i snabbt rörligt grundvatten över 
längre sträckor och nedbrytningshastigheterna är ofta lägre. Ett fenolutsläpp kan orsaka 
mycket stora skador på grundvattnet över stora områden. Detta beror på att redan låga 
fenolkoncentrationer har en skadlig inverkan på grundvattnets kvalitet (Naturvårdsverkets 
Handbok, september 2003). 
 
� Köldbärarvätskor 
För att sänka fryspunkten används köldbärarvätskor i slangsystem till kollektorer för att samla 
upp naturvärme i exempelvis jordvärmeanlägningar, energibrunnar samt sjö- och botten-
sedimentanläggningar. Utveckling har gått framåt och mindre miljöstörande ämnen används 
idag (Naturvårdsverkets Handbok, september 2003). 
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5 HYDROLOGISKA TRANSPORTPROCESSER 
Vatten förflyttar sig i och på marken. De olika transportsätten är delar av det hydrologiska 
kretsloppet. Nederbörd förs från land till sjöar och hav för att på nytt avdunsta. Transporten 
sker på olika sätt i olika zoner. Traditionellt sätt indelas zonerna på följande sätt, se figur 20. 
Zonerna indelas i markvattenzon, sjunkvattenzon och kapillärvattenzon. Den översta delen 
kallas för markvattenzon och innefattar växternas rotzon. Under året varierar vatten innehållet 
mycket. Zonen mellan markvattenzon och kapillärzon kallas sjunkvattenzonen. Längst ner 
sträcker sig kapillärvattenzonen från grundvattenzon upp till nivån för vattnets största kapillära 
stigning. Kapillärvattenzonen i till exempel finmo med små porer är flera meter medan i 
gruvsand med stora porer är den endast några centimeter. Gemensamt för mark-, sjunk och 
kapillärvattenzonerna används namnet den omättade zonen. Markvatten är annan benämning 
för den omättade zonen.  
 
I den omättade zonen är vattenrörelserna väsentligen vertikala. I en markprofil av den 
omättade zonen skapas en lagrings buffert av infiltrerat vatten innan det når grundvattnet. 
Jordarter med en blandad och finkornig sammansättning innehåller huvudsakligen små porer. 
Vattnet är hårt bundet till mark partiklarna i dessa porer och rörelsen mot grundvatten är 
antingen mycket långsam eller ingen alls. Under växtsäsongen ger växternas rotupptag av 
vatten en uttorkning och detta sker i markens övre del. I den omättade zonen kommer vattnet 
från nederbörd att stanna kvar, men först när de små porerna fylls med vatten. Dräneringen 
mot grundvattenytan sker först när de små porerna har fyllts och vatten fyller de större 
porerna.  

 
 Figur 20 vattnets uppträdande i marken (Naturvårdsverkets Handbok, september 2003) 

 
 
Transporten av vatten medförande ämnen från markytan är alltså starkt beroende av de för 
stunden rådande förhållanden i den omättade zonen. Återspeglingen av detta visar att 
grundvattenbildningen i Mellansverige huvudsakligen sker under senhösten och snösmältningen 
perioder då vattenhalten vanligen är hög i den omättade zonen. Då den omättade zonen inte 
innehåller något dränerbart vatten, lagras vatten eller uppåtriktas den kapillära transporten på 
grund av upptagning av vatten från växtrötter. Via torksprickor kan det dock ske en begränsad 
grundvattenbildning (Naturvårdsverkets Handbok, september 2003). 
 
� Spridning i mark och grundvatten 
Enligt figur 21 beskrivs strömningshastigheten och den hydrauliska konduktiviteten för olika 
jordar vid 1 % lutning av grundvattenytan. Om grundvattnet istället lutar till exempel 5 % ökas 
strömningshastigheten med faktor 5. Figuren visar ungefär hur långt spridningen av 
föroreningar i mark och grundvatten sker per år. Man antar att spridningen sker med samma 
hastighet som grundvattnet.  
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Genom markvattenzonen och ner till grundvattnet transporteras en förorening som har 
infiltrerat markytan. Transportens hastighet bestäms av markens genomsläpplighet. Förr eller 
senare kommer föroreningen som ligger i marken ovanför grundvattnet att nå ner till grund-
vattnet. I skiktet där strömningsmotståndet är minst går den vidare till grundvattnet. Detta 
leder ofta till en utbredning av föroreningen vilken kan liknas vid utspridda fingrar, plym. Det 
bildas en så kallad teoretisk spridningsplym från föroreningskällan och vidare i grundvattnets 
strömningsriktning. Denna teoretiska plym uppträder nästan aldrig i verkligheten när mark-
lagren är homogena. På grund av diffusion och densitetsskillnader kan spridningen ske i 
motsatt eller vinkelrät riktning mot grundvattensströmningen. Med hjälp av figur 21 kan man 
preliminärt beräkna strömningshastigheten i marklagren.  
 
För att kunna beräkna spridningshastigheten för föroreningar som om den var lika med grund-
vattnets hastighet har man bedömt användningen av dessa faktorer: 
 

- nedbrytning av föroreningar 
- bindning av föroreningar i marken 
- genom naturliga transportvägar som till exempel torksprickor i lera, sand och grus och 

lerlager, torvjord, sprickor i berg med mera transporteras föroreningar snabbare än 
beräknat. Det gäller även antropogena transportvägar som tekniska installationer. 
Faktorer som ofta styr spridningen av föroreningar kan vara gamla diken, nedgrävda 
konstruktioner, pålar, tankar, med mera. 

- historisk konstaterad spridning. Genom iakttagelser från sättningar i mark och avfalls-
fyllningar och förändrad lukt och färg hos jordlagren och förändringar i vegetation samt 
provtagning och analyser kan information samlas. 

 
Dessa faktorer kan ge anledning till att modifiera spridningshastigheten som från början var 
förmodad. Om det finns föroreningar i separat fas uppskattas spridningshastigheten för dem. 
Hastighetens storlek beror i första hand på markens genomsläpplighet och om den fristående 
fasen är lätt eller trögflytande. Hastigheten uppskattas också för föroreningar som kan spridas 
som damm (Naturvårdsverkets rapport 4918). 
 
 
 

 
 
Figur 21 hydraulisk konduktivitet för olika jordar och strömningshastighet i grundvattnet vid 1 % 
lutning av grundvattenytan. Ljusgrå ton anger osäkerhetsområden, efter Carlsson & Gustavsson 1984 
använd i Naturvårdsverkets rapport 4918 
 
Spridningshastigheten ökar snabbt med ökad vattenhalt då hastigheten är proportionell mot 
den hydrauliska konduktiviteten som följer vattenhalten och således ökar risken för snabb 
kontaminering av grundvattnet vid nederbörd (Grip & Rodhe 1985). 
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5.1 Transport av NAPL (Non - Aqueous Phase Liquid) 
Här har jag inriktat mig på en grupp ämnen, NAPL, eftersom transport av dessa ämnen såsom 
till exempel, bensin och diesel, utgör merparten av det farliga gods som innebär risk för 
punktutsläpp i samband med olyckor. Föroreningar kan delas in i olika huvudgrupper efter 
reaktionstyp och förekomstsätt. Med föroreningar menas radioaktiva ämnen, spårämnen, 
organiska föreningar och mikrobiella föreningar som kan orsaka hälsoproblem på olika sätt. 
 
Kolväteföroreningar ingår i gruppen organiska föroreningar NAPL som i sin tur uppdelas i 
föreningar som har högre densitet än vatten så kallade D- NAPL, Dense- Non Aqueous Phase 
Liquids. Exempel på detta är klorinerade kolväten som trikloretan, koltetraklorid, klorfenoler, 
klorbenzener, tetrakloretylen. Den andra typen av föreningar är lättare än vatten så kallade L-
NAPL, Light Non Aqueous Phase Liquids, som kolvätebränslen till exempel: bensin, 
eldningsolja, fotogen, flygbränslen. Föreningar av typen NAPL ökar komplexitetsgraden på 
grund av att de uppträder i olika separata faser som vätska, upplösta och i ångform (Domenico 
& Schwartz 1998). 
 
5.2 Beskrivning av kolväteföroreningar  
Det är viktigt att känna till hur kolväteföroreningar beter sig i markzonen och hur effekterna på 
miljön och människors hälsa påverkas. Vid saneringsåtgärder är det kunskapen om dessa 
effekter som blir utgångspunkten för fortsatt bearbetning. Spridningsbeteendet i marken är 
komplicerat, vilket beror på att kolväten huvudsakligen förflyttar sig i en egen icke- 
vattenlöslig fas (Domenico & Schwartz 1998). 
 
5.2.1 Kemisk uppbyggnad 
Kolväteföreningar som avletts från olja, naturgas och kol delas efter sin kemiska uppbyggnad 
in i två huvudgrupper: alifatiska kolväten och aromatiska kolväten (Domenico & Schwartz 
1998). Till alifatiska kolväten hör alkener, alkaner och cykloalkaner. Alkaner är antingen raka 
kolkedjor, n-alkener eller förgrenade iso-alkener och skrivas med den kemiska formeln Cn

 H  

2n+2. Alkener i sin tur är antingen raka kolkedjor, iso-alkener, som har en eller flera 
dubbelbindningar mellan kolatomerna. Reaktiviteten ökar genom dubbelbindningarna och gör 
molekylerna mindre stabila. Cykloalkaner, kallas även alicyklicka kolväten, cykloparaffiner och 
naftener. Dessa innehåller en eller flera ringstrukturer av kolväten. De aromatiska kolvätena 
består av omättade cyklistiska kolväten och dessa bygger på en eller flera bensenmolekyler, C6 

H6. Det finns ett stort antal olika former av aromatiska kolväten så de kan vara kombinerade 
med olika alifatiska sidokedjor. Exempel på aromatiska kolväten är bensen, toulen, xylen och 
etylbensen. Man beskriver PAH -kolväten som kolväten som har minskande vattenlöslighet och 
flyktighet men förmågan att öka och binda organiskt material med stigande kolatomer. PAH 
står för ett antal flera bensenringar som är sammansatta.  Diesel och bensin är blandningar av 
flera olika kolväten med inbördes olika fysikaliska och kemiska egenskaper. Man kan dela in 
kolväten i alifatiska och aromatiska kolväten. Bensin består mest av alifater i form av 
monoaromater och alkaner.  Diesel består av alifater i form av alkaner och alicykliska 
föreningar (Naturvårdsverket 1998, rapport 4889). 
 
5.2.2 Utsläpp av kolväten 
Förutom föroreningens och markens fysikalisk/kemiska egenskaper påverkas också utsläpps-
förhållandena i marken och hur föroreningen sprider sig. Om det rör sig om en punktkälla med 
en mycket avgränsad punkt för utsläppet blir spridningsmönstret under bra markförhållanden 
en tydlig rörelse. Vid exempelvis utsläpp från bekämpningsmedel från jordbruket eller vägsalt, 
varierar föroreningskoncentrationerna i marken avsevärt. Detta gäller vid utsläpp med diffusa 
källor. Om föroreningsutsläppet sker under en längre tid påverkas spridningsmönstret, likaså 
vid engångsföreteelser (Domenico & Schwartz 1998). 
 
5.2.3  Olycksstatistik 
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Risk för förorening av grundvattnets uppstår oftast i samband med transportolyckor på väg. 
Enligt statistik över trafikolyckor från 1999 i Sverige, inträffade det totalt 8 700 stycken av 
denna typ, och i 15 % av fallen utförde Räddningstjänsten saneringsåtgärder av drivmedel eller 
hydraulolja på platsen.  
 
Om en trafikolycka sker med miljöfarligt gods är det alltid allvarligt. Miljökonsekvenserna kan 
bli mycket stora även om det är mindre olyckor exempelvis bilolyckor mellan personbilar. 
Under 1998 transporterades nästan 16 miljoner ton farligt gods med lastbil.  
 
Ur grundvattenssynpunkt är läckage i samband med transporter av bensin farligt på grund av 
spridningen till mark och vatten. Även ett litet läckage kan få stora konsekvenser i det lokala 
området. Detta kan bero på det aktuella områdets karaktär och skyddsvärde. Flera 
förebyggande åtgärders har gjorts till exempel att bygga om vägavsnitt som går genom extra 
känslig natur. Det finns restriktioner på vissa vägsträckor där det står att transport av farligt 
gods inte bör ske (Räddningsverket, 2001). 
 
Enligt godstransportundersökning för Södermanland 1999 transporterades på väg 52 i 
undersökningsområdet 109 tusen ton petroleumprodukter, kemikalier och gödning (Vägverket 
1999). I nyare godstransportundersökning från 2002, med ett annat sätt att mäta, går 652 
stycken transporter av energiprodukter med lastbil på väg 52 mellan Katrineholm och 
Nyköping. Med energiprodukter avses bensin, diesel, eldningsolja, returträflis, returpapper och 
sopor (Lindahl & Abrahamsson 2002). Mot denna bakgrund är det lätt att inse att antalet 
potentiella olyckstillfällen är många. 
 
5.3 Transport och upplösning av NAPL  
Fyra faser existerar i den omättade zonen: luft, vatten inklusive upplösta ämnen, NAPL och 
mark, se tabell 4. NAPL förekommer som, en rörlig fri produkt, orörlig (residual), gasformig 
och som sorbet. Transport av NAPL bland de här faserna beror på tre viktiga processer 
beskrivna i tabellen nedan, flyktighet, löslighet och sorption såväl som hydrogeologiska 
faktorer (Domenico & Schwartz 1998). Ett ämne i gasform, fast form, löst form men icke- 
vattenlösligt benämns NAPL. Vatten och luft undanträngs när NAPL rör sig i ett geologiskt 
medium. Genom sin vätande verkan, hydrofilitet, har vattnet en viss tendens att omgärda 
kornen och porernas kanter medan NAPL- föreningar tenderar att röra sig i centrum av 
porutrymmet. Denna fas kallas för den icke vätande, hydrofoba fasen. Varken vattenfasen eller 
NAPL- fasen fyller helt ut porutrymmet. 
 
Zon  Fas   Uppdelning 
Omättad  Luft   NAPL ⇔ luft 
  Vatten   NAPL ⇔ vatten 
  NAPL   Vatten ⇔ luft 
  Mark   Vatten ⇔ mark 
     NAPL ⇔ mark 
 
Mättad  Vatten    NAPL ⇔ vatten 
  NAPL   Vatten ⇔ mark 
  Mark   NAPL ⇔ mark 
 Flyktighet  NAPL ⇔ luft 
   Vatten ⇔ luft 
 Löslighet  NAPL ⇔ vatten 
 Sorption  NAPL ⇔ mark  
   Vatten ⇔ mark 
Tabell 4 uppdelning mellan faser (Domenico & Schwartz 1998) 
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Permeabiliteten för mediumet vad gäller vatten eller NAPL är olika om bara en av faserna finns 
i porutrymmet (TRITA- 1998). I figur 22 visas den relativa permeabiliteten för NAPL i ett 
hypotetiskt medium under multifasflöde.  
 

 
Figur 22 relativ permeabilitet som funktion av mättnad (TRITA 1998) 

  
Den relativa permeabiliteten för vatten är 1.0 och för NAPL 0.0 vid 100 % vattenmättnad. 
Vattenfraktionen minskar inom porutrymmet när NAPL innehållet ökar och den relativa 
genomsläppligheten för vattnet minskar vid minskning av vattenfraktionen. Relativ 
permeabilitet varierar mellan 1.0 för 100 % mättnad till 0.0 vid 0 % mättnad. Vid 100 % 
NAPL mättnad är permeabiliteten 1.0 men i och med att NAPL- mättnaden minskar så minskar 
även den relativa permeabiliteten för NAPL. Genom upplösning via flödande vatten och 
avdunstning kan nu NAPL- lösningen evakueras från porerna (TRITA 1998). 
 
5.3.1 Transport av L-NAPL i omättad och mättad zon 
För att nå punkten för residual NAPL - mättnad, sprids små mängder av L-NAPL i den 
omättade zonen och då kommer L-NAPL att strömma genom en central del av de mättade 
porsystemen, se figur 23. 
 
Den omättade zonen består av vatten, L-NAPL och markluft: ett trefassystem. I L-NAPL- 
lösningen ingår exempelvis bensen, xylen och toulen och infiltrerande vatten löser dessa 
komponenter och transporterar dem till grundvattenytan. De lösta föroreningarna formar en 
plym. Från det område som är förorenat sprider det sig radiellt i riktning med grundvattnet. 
Genom att L- NAPL har flyktiga komponenter kan de transporteras genom diffusion med hjälp 
av markluft vidare i den omättade zonen. Större områden kan beröras då gaserna diffunderar in 
i andra delar av den omättade zonen. Fortsättningsvis transporteras gaserna av infiltrerande 
vatten. Om markytan består av hårda ytor kan de diffunderade gaserna bygga upp höga 
gaskoncentrationer i markluften. Vid permeabel markyta uppstår inte detta utan då kan gaserna 
släppas ut.  
 
Vid spill av stora volymer L-NAPL sker transporten igenom det omättade porsystemet ned till 
den kapillära mättnadsnivån, den så kallade �capillary fringe�, av grundvattenytan.  Då L-
NAPL är lättare än vatten flyter den ovanpå den kapillära mättnadsnivån.  
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Figur 23 principen för L-NAPLs inträngning och omfördelning i den omättade zonen. A- Inträngning 
och spridning. B- LNAPL utspridning på den kapillära mättnadsytan och grundvattenytan samt C �om 
fördelning av NAPL då porerna i den omättade zonen töms (TRITA 1998) 
 
Trycket ökar vid infiltration med L-NAPL vid fronten och detta leder till att grundvattenytan 
trycks ner och bildar en sänka, depression. Ansamlingen av föroreningen samlas där, men om 
föroreningen tas bort eller hålls inom den omättade zonen kommer L-NAPL att sjunka med 
hjälp av tyngdkraften tills den residuala mättnaden nås för föroreningen. Spridningen av 
ansamlingen av L-NAPL sker lateralt utmed den kapillära mättnadsnivån och vidare i riktning 
mot grundvattnet.  
 
I huvudsak beror den vertikala spridningen på tyngdkraften och den horisontella på 
kapillärkrafterna. När det gäller retentionsförmågan varierar den med olika jordarter. Den 
horisontella transporten har olika orsaker beroende på om materialet är genomsläppligt eller 
inte. I material som består av olika skikt blir spridningen vanligen oregelbunden.  
 
Den vertikala transporten av olja kan ta slut av tre olika skäl: 

- retentionsförmågan för olja underskrids 
- oljan når ogenomsläppliga lager 
- oljan når grundvattnet. 

 
Jordart         
 

Retentionsförmåga (l/m
3
) 

Sten 5 
Grus 8 
Grovsand 15 
Finsand 25 
Slam  40 

                Tabell 5 retention av olja i olika jordar (efter Concawe, 1979 fritt efter TRITA 1998) 
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När det gäller fotogens förmåga till retention i vanliga jordarter visar laboratorieundersökning-
ar att den är högst beroende av den naturliga fuktigheten i jorden. Ju högre fuktighetsgrad 
jorden har desto sämre är dess retentionsförmåga.  
 
Jarsjö (1994) drar slutsatsen att i ett klimat som Sverige, med hög humiditet, så kommer 
fotogenretentionsförmågan att vara relativt låg och uppvisa små variationer mellan olika jordar 
(TRITA 1998). 
 
Med hjälp av ekvation 6 för det maximala nedträngningsdjupet i den omättade zonen för 
mineraloljor blir beräkning denna:  
D= 1000 ·   V    ekvation 6 

         A· R · K 

där 
 
D = maximalt nedträngningsdjup (m)  

V = volym infiltrerad olja, m
3 
 

A = infiltrationsyta, m
2 
 

R = retentionsförmåga, l/ m
3 
se tabell 5 

K = faktor som beror på oljans viskositet med följande riktvärden  
0.5 för bensin  
1.0 för fotogen, dieselolja etc.  
2.0 för lätta eldningsoljor  

Spridningsmönstret blir i de flesta fall mycket oregelbundet på grund av marklagrens brist på 
homogenitet.  
 
Hur oljan kan spridas vidare på grundvattenytan beror på jordmaterialets retentionsförmåga, på 
samma sätt som i den omättade zonen. Man kan göra överslagsmässiga beräkningar på 
oljeskiktets utbredning med följande ekvation: (TRITA 1998) 
 
S= 1000.V-A. R. d. k   ekvation 7 

                  F 

där 
 
S = oljans maximala utbredning, m2 

d = djupet till grundvattenytan, m 
F = olja kvarhållen omedelbart ovanför grundvattenytan, 1/m2, 

       med mera och övriga beteckningar enligt tidigare faktaruta, se tabell 6. 
 
 
 
 

Jordart F (1/m2)  
Sten 5 

Grus 8 
Grovsand 15 
Finsand 20 
Slit 40 

 
Tabell 6 typiska F värden på kvarhållen olja ovanför grundvattenytan för olika material, fritt efter 
(TRITA 1998) ur (SNV, 1990) 
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Man kan beräkna volymen och djupet för den residuala föroreningen med ekvationerna 8 
respektive 9 (Domenico & Schwartz 1998). 

   
           Vspill 
Vres = ----------   ekvation 8 

           n Sres 

 
där 
Vres    är volymen av den residuala föroreningen  m3 
Vspill   är den volymen av det spillda ämnet m3 
n        är porositeten för median 
Sres    är den residuala mättnaden, det är 0.1 � 0.2 i omättadezonen och är mellan 0.1 och 0.5 i 
mättade zonen, (Cohen and Mercer, 1993) ur (Domenico & Schwartz 1998). 
 
            Vres 
L =---------------               ekvation 9 

        Area A of spill 
 
där 
L       är djupen av den residuala föroreningen i meter 
  
Vres   är volymen av den residuala föroreningen  m3 
 
A      är area m2 
 
5.3.2  Transport av D-NAPL i omättad och mättad zon 
D-NAPL har relativt låg löslighet i vatten, hög densitet och låg viskositet och är mycket mobila 
i marken. Föroreningen sprids snabbt genom den höga densiteten och fortsätter ner till djupare 
delar av den omättade zonen samt ned i grundvattenakviferen genom att vattnet trängs undan. 
Transporten av D-NAPL sker genom den omättade zonen med hjälp av tyngdkraften tills att 
den nått den residuala mättnadsnivån. Om det finns vatten i den omättade zonen leder det till 
en instabil front av D-NAPL, så kallad viscous fingering. Figur 24 A beskriver principer för 
inträngning och omfördelning i marken med D-NAPL. 
 

 
    Figur 24 A omfördelning av en liten volym D-NAPL 
 
Fingereffekt uppstår inte när den omättade zonen är torr. D-NAPL delar då upp sig i en gasfas 
som sjunker ned till den kapillära mättnadsnivån. Rester av D-NAPL och gaser kan 
transporteras ned till vattenytan för vidare spridning i den dominerande grundvattenflödes-
riktningen genom att de kan lösas upp av infiltrerande vatten. Spillet av ämnena kommer att 
sjunka igenom grundvattenzonen tills att den når något underlag med mycket låg genom-
släpplighet om spillet är tillräckligt stort (TRITA 1998), se figur 24 B + C. 
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Det är viktigt att man kan begränsa plymen. Det går att beräkna den tid som krävs för att 
upplösa det D-NAPL som har samlats i pooler i den mättade zonen och är olöst, se ekvation 
10. 
 
 
 
              M     
T =    ekvation 10  
       V ne Cw A 
 
där  
T     är tid 
M (gram)    är mängden  
V (m/s)    är hastigheten inom poolen  
ne     är porositeten 
Cw (gram/m3)  är D-NAPL koncentrationen  
A (m2)     är arean 

 
   Figur 24 B- medelstor volym av D-NAPL, C- omfördelningen av en stor volym (TRITA 1998) 
 
 
5.4 Beräkning av tid till grundvatten kontaminering i Kemspill Mark 3.4 
För att kunna beräkna den tid det tar för att en förorening når grundvattnet behövs en formel, 
se ekvation 11. Vi behöver dessutom värdet på ett antal inparametrar: 
 
Spillparametrar � Tid sedan utsläpp (t) 
Miljöparametrar - Djup till grundvatten (DGrv) (m) 
Maximal spridning av kemikaliefas (Sk,z,Max) (m) 
 
 
        D kapillär DGrv     Dkapillär 
tGrv =      +       ekvation 11 
        vK r,k  vKr,k,kapillär 
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Sk,z,Max Maximal vertikal transport av kemikaliefas 

DGrv Djup till grundvatten [m]  
Dkapillär Djup till kapillärzonen [m] 
tGrv Tid från utsläpp till kemikaliefasen når grundvattnet [s] 
v Kemikaliefasens hastighet utan hänsyn till vattenmättnad [ms-1] 
K Mättad hydraulisk konduktivitet för vatten [ms-1] 
Kr,k Kemikaliefasens relativa permeabilitet vid residual vattenmättnad [-] 
Kr,k,kapillär Kemikaliefasens relativa permeabilitet i kapillärzonen [-] 
 
Om Sk,z,Max < DGrv , den maximala vertikala transporten av kemikalifas är mindre än 
grundvattendjupet, ges textmeddelandet: Kemikaliefasen når inte grundvattnet tack vare 
kvarhållning i marken. 
 
Skulle, däremot, utsläppet vara så stort att den maximala vertikala transporten av kemikalifas 
är större än grundvattendjupet, får vi tiden till när grundvattnet nås av föroreningen (Elin 
Alsterhag 2005).  
 
5.5 Transportprocesser för föroreningar 
Hur snabbt en förorening kan tränga igenom jordlagrens omättade zon och nå en akvifer beror 
till stor del på jordlagrens vertikala genomsläpplighet. Finkorniga jordarter har i allmänhet låg 
genomsläpplighet och grovkorniga hög genomsläpplighet. De processer som styr spridningen 
av en förorening är följande: 
 
5.5.1 Advektion 
I de flesta jordtyper är det advektionen som dominerar transporten för olika faser. Advektion 
innebär att spridning sker mot lägre totalpotential med fluidens medelhastighet, vars storlek 
bestäms av hydraulisk konduktivitet och totalpotentialgradientens storlek. Till största del sker 
transport genom jord med hög konduktivitet. Advektionstransporten kommer att stoppas med 
låg hydraulisk konduktivitet i jord (Domenico & Schwartz 1998). 
 
5.5.2 Dispersion 
Man kan förklara dispersion som ett samlingsbegrepp för olika processer som orsakar en om-
blandning av lösta ämnen i strömt vatten. Dispersion innebär att vissa partiklar transporteras 
snabbare än andra till följd av olika vägar genom jorden (TRITA- 1998). Man kan indela 
hydrodynamisk dispersion i mekanisk dispersion och molekylär diffusion. Detta fenomen kan 
förklaras med att en lösning har en viss tendens att sprida sig mot den riktning som förväntas 
utifrån advektion (Tyréns 2003). 
 
� Mekanisk dispersion 
Den mekaniska dispersionen uppkommer till följd av mekanisk omblandning som orsakar 
hastighetsskillnader mellan de lösta partiklarna. På mikroskalsnivå, pornivå och mellan porer 
förekommer dispersion.  
 
� Molekylär diffusion 
Diffusion är dispersionsprocess av betydelse vid låga flödeshastigheter. Detta fenomen orsakas 
av lösningspartiklarnas termokinetiska energi, vilken leder till partikelspridning för att utjämna 
en koncentrationsgradient. Diffusion kan dominera den mycket långsamma spridning i jord 
med låg hydraulisk konduktivitet (Tyréns 2003). 
 
5.5.3 Sorption 
Sorption omfattar adsorption och desorption. Sorptionen indelas i fysikalisk adsorption, 
kemisk adsorption och fällning. Lermineral och organiskt material är kolloider och det sker en 
bindning mellan dem. Dessa är partiklar < 0,24 µm. Gustavsson beskriver att gemensamt för 



 37
 

dessa partiklar är att de har en stor specifik yta. Via advektion kan kolloiderna i sin tur 
transporteras. Då jordpartiklarna i svenska jordar är i allmänhet negativt laddade så får 
adsorptionen särskilt stor betydelse om lösningen innehåller katjoner. När det finns ett 
överskott i en lösning på anjoner får desorptionen större betydelse, vilket ger ökad transport-
hastighet för exempelvis klorid.  I allmänhet är adsorptionen flera storleksordningar snabbare 
än vätskans flödeshastighet. I detta läge kan adsorptionen anses vara jämviktskontrollerad. 
Adsorptionen sägs vara icke-jämviktskontrollerad då vattnets transporthastighet är jämförbar 
med adsorptionens hastighet. Sorptionens hastighet är i början, några timmar, mycket hög för 
att sedan följas av ett långsammare skede, månader, styrt av diffusionstransport till fria 
bindningsplatser (Gustavsson 2000) ur (TRITA- 1998). 
 
� Adsorption 
En samlingsbeteckning för olika mekanismer är adsorption och de tre viktigaste är: 
� Jonbyte 
� Ytkomplexbildning 
� �Hydrofob� adsorption 
För mer utförliga manualer för dessa metoder finns till exempel Van Reeuwijk (1995). 
Närmare beskrivningar av dessa metoder kan hänvisas till forskningsinstitutioner, till exempel 
SLU- institutet för markvetenskap, eller KTH-avdelningen för mark och vatten. 

 
                 Figur 25 schematisk illustration av skillnaden mellan jonbyte och ytkomplexbildning 
 
� adsorberande ytor i naturliga jordar 
Partiklar med mycket hög specifik yta som har någon nämnvärd adsorptionsförmåga är de som 
medverkar till adsorption av ämnet. De som är oviktiga är exempelvis sand som har grova 
partiklar och har mycket liten yta. I våra jordar finns framför allt lermineral, oxidytor och 
humusämnen. I tabell 7 visas hur starkt två katjoner, kalcium och koppar, och en anjon, 
arsenik, adsorberas till dessa typer av ytor vid pH 6. Det är viktigt att komma ihåg att 
adsorptionen är pH-beroende � katjoner adsorberas starkare vid högre pH-värden medan det 
omvända förhållandet gäller för anjoner.  

 
Tabell 7 visar ungefärlig grad av adsorption vid pH 6 för tre representativa oorganiska ämnen till olika 
ytor 
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För att uppskatta innehållet i de här ytorna finns det metoder och ibland kan även dess 
adsorptionsförmåga beräknas med enkla metoder. Några �idealmetoder� finns dock inte inom 
detta område. Nedan visas några av dem mest använda: 
 
Lermineral  Lerhalt i %  
  Katjonbyteskapacitet (CEC) 
 
Fe/Al/Mn - oxidytor Oxalat-pyrofosfatlösligt Fe, Al och Mn 
  P-adsorptionkapacitet. 
 
Humusämnen Halt organiskt C i % (Gustavsson et al, 2000) ur (TRITA- 1998). 
 
 
5.5.4 Förångning 
I ett poröst utrymme kan förångning leda till en snabb spridning av en fluid. Gasavgången av 
lättflyktiga ämnen kan också producera en plym av den upplösta föroreningen mer signifikant 
än från ett punktutsläpp.  
 
Lättflyktiga gasångor sprids lateralt och nedåt bort ifrån punktkällan. Det som är viktigt här är 
hastigheten av transporten för de lättflyktiga ämnena. Mendoza och Frind (1990) har visat 
vandring av förångning upp till tiotal meter på några veckor. Tendensen för förångning av 
NAPL- föroreningar till markgas kommer att öka spillets storlek och spridas längs kapillär-
kanten (Domenico & Schwartz 1998). 
 
5.5.5  Nedbrytning 
Avgörande för biologisk omvandling är den kemiska strukturen av ett kolväte. Bouirquin 
(1989), Baker och Herson (1914) med flera har gett följande tumregel när det gäller att n-
alkaler i molekylområdet C1� C9 är nedbrytbara, men när det gäller motsvarande C10 � C22 
kolväten tenderar n -alkaler vara mera toxiska i molekylområdet. Kortkedjade n- alkaler, 
främst metan, kan dock enkelt brytas ned av specialiserade mikroorganismer och metantrofer. 
Tendensen att ett kolväte försvinner genom förångning beror på antalet kolatomer som finns i 
molekylområdet C10 � C22 är n-alkaler i förhållandevis biologiskt lättnedbrytbara, alltså lägre 
än de korta dito. 
 
Nedbrytning av dessa n-alkaler sker när de assimileras in i mikroorganismens cell. Med dessa 
biologiska metoder är jord och vatten relativt enkla att sanera. I molekylområdet C > 22 med 
n-alkaler tar det längre tid att bryta ned kolväten biologiskt än för motsvarande kolväten med 
C< 22. Inom detta område oxideras de på ungefär samma sätt som alkaner med C< 22, men 
genom deras extremt låga löslighet i vatten motverkas nedbrytningen. De svåraste nedbrytbara 
anses de långkedjade alkaner, exempelvis tyngre oljor, med en molekylvikt >500- 600. 
 
Omättade alifatiska kolväten som har en eller flera dubbel- och/eller trippelbindningar, alkener 
och alkyner, kan i princip oxideras. Vid jämförelse med motsvarande mättat dito anses 
nedbrytningen bli svårare. Alkener finns både raka n-alkaler och grenade i-alkaner. 
Cykloalkaner C<11 har hög toxisk inverkan på mikroorganismens cellmembran och är svårare 
att bryta ned än motsvarande n-alkaner. Om en cykloalkan har fler ringar, ju mer tenderar den 
att kvarstanna som rest efter biologisk sanering av olja. Flerringad typ av cykloalkaner är 
mycket svårnedbrytbara enligt nya undersökningar (SGI 2001). 
 
 
 
 
 
5.5.6 Densitet 
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Oljor och organiska lösningsmedel är föreningar som är svårlösliga i vatten. Dessa föreningar 
uppträder inte lika direkt förbundet till grundvattenströmningen. D-NAPL har potentiell rörelse 
och detta gör att de svårlösliga föroreningar som till exempel klorerade lösningsmedel faller 
ner till botten av akviferen på grund av sin höga densitet. I detta fall rör sig D-NAPL längs 
botten och följer den geologiska gradienten och inte grundvattenflödet, se figur 26. När det 
gäller de svårlösliga föreningarna, till exempel bensen och eldningsolja vilka har en låg densitet, 
medför detta att ett skikt kan lägga sig ovanpå grundvattnet (Domenico & Schwartz 1998).   

 
                Figur 26 fritt skiss efter (Domenico & Schwartz 1998) 
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6 IMPLEMENTATION OCH RESULTAT 
 
6.1 Föroreningar i Forssjö 
I del 1 av mitt resultat kommer jag att beskriva den största risken för föroreningar vid väg 52. 
Figur 27 visar en jordartskarta över Forssjö som har klassificerat i olika klasser och har 
nummer 1, 4 och 8 enligt sina jordartstyper som väg 52 passerar genom (SGU). 
 

 
 
XXXX grus- högsta risken  sand, grus- hög risk ••••  morän- måttlig risk 
      
      Figur 27 jordarts � och riskkarta över Forssjö 
 
Klass 1 består huvudsakligen av grus, infiltrationshastigheten är vanligen 10 m/h, men också 
liten mäktighet av sand och grus över grundvattenyta. Klass 4 består huvudsakligen av sand 
och grus, och är viktigt infiltrationsområde. Klass 8 består huvudsakligen av morän, se figur 
27.  
 
Figur 28 visar vägsträckan med den största risken för att grundvattnet skall förorenas om en 
olycka händer där. Väg 52 som det gäller är markerad med �x� och passerar grundvatten-
tillgången. Detta är ett känsligt område för föroreningar vid olyckor med kemikaliutsläpp eller 
andra föroreningar liksom surt regn och vägsaltning. 
 

 
       Figur 28 jordart och hydrologiska karta över Forssjö, klass 1 (grus) 
 
De jordlager som täcker akviferen i Katrineholmsåsen ger inte naturligt skydd åt grundvattnet 
mot de nedträngande föroreningarna. Detta beror på att jordlagret på åsen består av 
isälvssediment. Detta gör att marken blir mycket sårbar då föroreningar snabbt rinner ner till 
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grundvattnet. Orsaken är att isälvssediment har ett sämre motstånd mot att föroreningar 
tränger ner i marken jämfört med mark bestående av till exempel lera. Med bakgrund av detta 
kan man klassificera den här zonen, åsen, som extremt sårbar för kemikalieutsläpp vid olyckor 
eller andra föroreningar enligt figur 8, sårbarhetsklasser. 
 
Sträckan som är markerad med �x� passerar ett område som har olika lutningar från 0 till 13.5 
grader och olika aspekter, se figur 29. När lutningsförhållandet är noll så blir infiltrationen mer 
vertikal än horisontell i den omättade zonen.  

 
       Figur 29 TIN- lutningsförhållande 
 
Beräkningen av genomströmningstid är väldigt viktigt i den här situationen. Räddningsverket 
har tagit fram ett program som kallas för RIB. I RIB finns en funktion för beräkning av den tid 
det tar för föroreningen att nå grundvattennivån.  
 
Figurerna 30 perspektive 31 är en terrängmodell och ett ortofoto som visar den vattentillgång 
som väg 52 passerar.  
 

 
      Figur 30 terrängmodell överlagd med hydrogeologikarta i Forssjö 
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       Figur 31 ortofotokarta överlagd av hydrogeologikarta 
 
Andra området som väg 52 passerar är numrerat med nummer 4. Den geologiska kartan visar 
att delsträckan som är markerad med � � passerar ett område som består av grus och sand 
och är ett viktigt infiltrationsområde, se figur 32.  
 

 
      Figur 32 jordartskarta över Forssjö, som består av grus och sand (klass 4) 
 
Lutningsförhållande varierar mellan 0 och 2.064 grader, se figur 33. Det är ett relativt slätt 
område och vid kontaminering infiltrerar föroreningar i marken vertikalt med hjälp av tyngd-
kraft när lutningen är noll. Vid lutning mer än noll rör sig föroreningar mot olika platser enligt 
deras aspekter. 

 
       Figur 33 TIN- lutningsförhållande för klass 4 
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Denna jordart, sand och grus, ligger på åsens högsta punkt, se figur 34, terrängmodellen och 
figur 35, ortofoto över området. Det finns stor risk för att föroreningen transporteras mot 
grundvattenmagasinet i marken på grund av jordartens egenskap. 
 

 
       Figur 34 terrängmodell överlagd med jordartskarta (grus och sand) i Forssjö 
 

 
       Figur 35 ortofoto karta överlagd av jordartskarta (grus och sand) 
 
Det tredje området har numrerat med nummer 8 och består huvudsakligen av morän. Vägen är 
markerad med �•�, se figur 36. 

 
       Figur 36 jordartskarta över Forssjö som består av morän 
 
Lutningsförhållande varierar mellan 0 och 6.170 grader, se figur 37. 
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      Figur 37 TIN- lutningsförhållande för morän 
 
Terrängmodellen visar vägens passage genom moränområdet. Moränen har kompakta och täta 
lager varför risken är väldigt liten för föroreningar vid olyckor. Moränen hindrar spridningen 
av föroreningar mot grundvattenmagasinet, se figur 38. 

 
       Figur 38 terrängmodell överlagd med jordartskarta morän i Forssjö 
 
Från ortofotot, figur 39, kan man se hur moränen breder ut sig över området. Moränen 
dominerar ungefär halva det undersökta området.  
 

 
       Figur 39 ortofoto karta överlagd av jordartskarta morän 
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Från terrängmodellen kommer man fram till att området som har klass 4 ligger precis på 
toppen av åsen som är ett viktigt område för infiltration och som består av sand och grus, se 
figur 40. 
 

 
       Figur 40 terrängmodell över Forssjö, väg 52, som passerar olika jordarter 
 
Områdena i bakgrunden och överst i bilden på figur 40 visar vägens sträckning över åsen. Det 
mörka, högsta fältet till vänster visar sträckan med den högsta risken för att grundvattnet skall 
förorenas vid en olycka med kemspill. Fältet i mitten som är något ljusare och lägre visar 
sträckan med hög risk och det ljusa och lägsta fältet till höger, sträckan med måttlig risk. 
 
Figur 41 visar ett rasterformat eller så kallade griddata över Forssjöområdet, där varje ruta har 
ett värde kopplat till sig. De data som skall ingå i analysen över Forssjöområdet är höjd-
databasen som har grid på 50x50 meter pixlar och höjdvärdet är här mellan 73 och 23 meter. 
  

 
   Figur 41 visar ett griddata över Forssjöområdet 
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6.2 Interpolerings processer 
 
I del 2 av mitt resultat kommer jag att använda mig av en lämplig metod för att analysera data i 
området och jämföra analyserna utförda med metoderna kriging och cokriging.  
 
Genom interpolerings process, är normalt indelad i fem delar vilket illustreras i figur 42 (ESRI 
Virtual Campus, introduction to ArcGIS 9 Geostatistical Analyst). 
 

                  
Figur 42 interpolating process (ESRI Virtual Campus, introduction to ArcGIS 9 GeostatisticalAnalyst) 
 
Framställning av data som innebär konvertering av information till rumslig data i GIS. 
Utforskning av information vilket innebär användning av statistiska verktyg, för att visa en 
framställning av diagram. Anpassad modell betyder val av en metod för ytinterpolering för att 
uppskatta datavärde för platser där mättningen inte har blivit gjord. De vanligaste modellerna 
är cirkulära, sfäriska, exponentiella och pentasfäriska. Utförd diagnostik innebär användning av 
statistiska prov liksom �cross validation�. Jämförelser av olika interpolationsmetoder betyder 
bedömning av kvaliteten av en metod i förhållande till andra (Webster & Oliver 2000). 
Data av pH har digitaliserats i ArcGIS 9 och är baserad på kartor och dokument vilka tillförs 
området. Varje insamlad pH information har representerats som en punkt med ett unikt ID 
nummer. pH-värdet har lagrats i Excel och konverterats till databasfiler. pH-värdet har länkats 
till varje punkt i ArcGIS 9 genom att sammanfoga pH-tabell för attributdata genom att 
digitalisera punkternas användning i de vanligaste ID numren. Vid cokriging har jag valt 
alkanitetsvärde som extra data. 
 
Hittills har jag genomfört två steg som presenterar framställning av data och utforskning av 
information. Det tredje steget är att anpassa en modell för kriging och cokriging och börja med 
att anpassa modeller av variodiagram. Man skapar ett semivariogram utifrån provpunktena för 
att få ett mått på den rumsliga variationen av en viss markparameter. Den modell som ger 
minsta kvadratsumman på residualerna kan man använda som den bästa modellen. Jag har 
använt ekvation 3 (fel = r = ύ - v) för att anpassa modellen för kriging och cokriging.  
 
Resultatet visas nedan:  
Jag har också använt både isotropi och anisoptropi för kriging och cokriging. Metoderna som 
jag har använt mig av är de vanligaste; cirkulära, sfäriska, pentasfäriska och exponentiell. För 
kriging visar metoden med cirkulär, figur 43, lägsta värdet av kvadratsumman på residualerna 
med anisotropi.  

Framställning av data 

Utforskning av information

Anpassad modell 

Utförd diagnostik 

Jämförelser 
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Figur 43 visar det lägsta värdet av kvadratsumman av residualerna med anisotropi för ordinarie kriging 
 
Med kriging visar den sfäriska metoden, figur 44, det lägsta värdet av kvadratsumman av 
residualen med isotropi. 
 

 
Figur 44 visar det lägsta värdet av kvadratsumman av residualerna med isotropi för ordinarie kriging 

 
När det gäller cokriging, figur 45, är värdet av kvadratsumman av residualerna med anisotropi 
är det cirkulära metoden som visar det lägsta värdet. 
 

 
Figur 45 visar det lägsta värdet av kvadratsumman av residualerna med anisotropi för ordinarie 
cokriging 
 
Den exponentiella metoden visar det lägsta värdet med isotropi, se figur 46. 
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Figur 46 lägsta värdet av kvadratsumman av residualerna med anisotropi för ordinarie cokriging 

 
Jag har valt ett värde för nugget som är noll både när det gäller ordinarie kriging och 
cokriging, detta på grund av att sills värde var väldigt litet. Innebörden av detta är att det inte 
finns något rumsligt samband mellan de olika provpunkterna.  
 
Tre diagnostiska beräkningar har tagits fram från resultaten. 
 
1 - Medeltalets fel ME, Mean Error, förklaras som;  
    
 
            1       N 

ME =―       ∑ {Z (X i) � ź (X i)}     ekvation 12 
           N      i =1    
 
 
2- Felvariansen skall vara så liten som möjligt (Root Mean Square Error, RMSE) 
 
 

                              ekvation 13 
 
och 
3- Databehandling från medeltalets standardavvikelse i förhållande till kvadraten eller MSDR, 
beräknad från medelfel och kriging variation σ 2 (x). med 
 
    
                        

                1           N         {Z (X i) � ź (X i)}2 
MSDR = ―       ∑ ― ――― ekvation14

  
                N          i =1 σ 2(xi) 

 
Medeltalets fel, ME skulle idealt vara 0 därför att kriging är opartisk. Det vore önskvärt att 
RMSE skulle vara så liten som möjligt, naturligtvis. Om modellen för variogram är noggrann 
då skulle RMSE vara likvärdig krigingvariation; och då skulle MSDR kunna bli 1. Vanligtvis, 
är den bästa modellen en som har den minsta uppskattade RMSE, Root Mean Square Error. 

1.6 

1.8 

2 

2.2 

OCok - Mean Square Residual

Cirkulär

Sfäriska 

Exponentiell 

Pentasfäriska Cirkulär 2,1317

Sfäriska 2,0524

Exponentiell 1,8795

Pentasfäriska 1,9132

Isotropi



 49
 

 
Resultatet nedan beskriver jämförelse mellan ordinarie kriging och ordinarie cokriging med 
isotropi och anisotropi de är beroende av RMSE, ME och MSDR.  
 
 Mean Error (ME) RMSE MSDR 
Ordinarie kriging � 
sfäriska med isotropi 

0,03675 0,8645 0,9220 

Ordinarie cokriging � 
exponential med isotropi 

0,06961 0,8045 0,9510 

Tabell 8 RMSE, ME och MSDR värde för ordinarie - kriging och cokriging med isotropi 
 
 
 Mean Error RMSE MSDR 
Ordinarie kriging �
cirkulär med an-
isotropi 

0,3717 0,9993 1,5330 

Ordinarie coKriging � 
cirkulär med an-
isotropi 

1,0343 0,8530 
 

1,0400 

Tabell 9 RMSE, ME och MSDR värde för ordinarie - kriging och cokriging med anisotropi 
 
Tabell 8 visar olika värden för både kriging och cokriging med isotropi. För att bestämma 
vilken av metoderna kriging eller cokriging som skulle användas måste man använda sig av en 
rangordning av beslutskriterierna. De viktigaste beslutskriterier är värdet på RMSE. Där söker 
man det lägsta värdet. I detta fall, tabell 8, är värdet lägst för cokriging. Detta beslut är 
överordnat värderingen av de övriga värdena. 
 
Skulle värdena på RSME vara lika för de olika metoderna går man i steg två till värdet av ME, 
medelfelet. Där väljer man den metod som har värdet närmast noll, vilket är det ideala. De 
tredje beslutstegen får man tillämpa när både värdet på RSME och ME är lika för metoderna. 
Då går valet till den metod, som har det värde på MSDR, som är närmast 1.  
 
Tabell 9 jämför värdena mellan kriging och cokriging med anisotropi. Felvariansen, RMSE, 
hos cokriging är mindre än för kriging. Medelfelet, ME hos kriging är mycket mindre än för 
cokriging, men standardavvikelsens medeltal, MSDR, för cokriging är nästan 1, som är det 
ideala. Resultatredovisningen visar att ordinarie cokriging har mindre värde för RMSE än 
ordinarie kriging. Cokriging ger mindre felvariationer än ordinarie kriging både med isotropi 
och anisotropi. Detta gör det möjligt att använda cokriging för data analyser i området.  
 
Tabell 13 och 14 i bilagan visar värdena för MSDR, ME, RSME och MSR för ordinarie 
kriging och cokrigig vid isotropi och anisotropi. 
 
� Bedömningen av vattenkvaliteten i observationsrören framgår av analyserna av kemidata. 
Figur 47 och 48 visar att vattenkvaliteten i de flesta observationsrören är tjänlig enligt de 
kemidata jag erhållit från kommunen, utom från ett observationsrör, där pH och alkanitet är 
lågt. Detta observationsrör har beteckningen 0307 och vattenkvaliteten är otjänlig för använd-
ning i dagsläget.   
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Figur 47 ordinarie cokriging _isotropi_ exponentiell 
 

 
Figur 48 ordinarie cokriging_anisotropi_cirkulär  
 
För alkanitetsmätningar har kommunen använt sig av mg/l och detta saknas i tabell 1. En annan 
tabell har använts i detta arbete som har tagits från Naturvårdsverkets hemsida, se tabell 10.  
 

Klass Benämn. Alkanitet 
 

Beskrivning 

  mg/l mekv/l  
1 Mycket hög > 180 >3 Tillräcklig alkalinitet för att även 

i  
2 Hög 60-180 1-3 fortsättningen bibehålla 

acceptabel pH-nivå 
3 Måttlig 30-60 0,5-1,0 Otillräcklig alkalinitet för att i 

framtiden ge en stabil och 
acceptabel pH-nivå i område 
med kraftigt syranedfall 

4 Låg 10-30 0,2-0,5 Otillräcklig alkalinitet för att ge 
stabil och acceptabel pH-nivå 

5 Mycket låg <10 < 0,2 Alkaliniteten ger oacceptabel 
pH-nivå 

       Tabell 10 bedömning av tillstånd enligt Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se (2) 
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Enligt tabell 10 kan man klassificera värdena i fem olika klasser efter deras alkanitet och pH. 
Vattenkvalitet i observationsrör 0307 är otjänlig och har pH 4.1 samt alkanitet 2 mg/l. 
Observationsrören 0214, 0217, 0303, 0308, G: a brunn och Murbruksbrunn har tjänlig kvalitet 
med anmärkning. Resten av observationsrören har tjänlig kvalitet, se tabell 11. I tabellen har 
jag beräknat klass 1 och klass 2 som likvärdiga, eftersom värden större än 60 räknas som god 
buffertkapacitet eller bättre. Bedömning av endast pH-värde är således inte tillräckligt för att 
bedöma vattnets kvalitet utan andra indikatorer som alkalinitet bör också alltid beaktas, se 
punkt 4.2.2. 
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Brunn nr. pH Alkanitet    
mg 
HCO3/L 

T TA OT 

Rb 0201 8.3 94 T   
Rb 0202 7.9 78 T   
Rb 0203 8.0 47 T   
Rb 0204 7.7 80 T   
Rb 0208 8.1 60 T   
Rb 0213 7.9 41 Ts   
Rb 0214 7.5 21  TA  
Rb 0215 8.0 52 Ts   
Rb 0216 7.8 32 Ts   
Rb 0217 7.6 18  TA  
Rb 0301 7.9 49 Ts   
Rb 0302 7.8 42 Ts   
Rb 0303 7.6 25  TA  
Rb 0304 7.6 56 Ts   
Rb 0306 7.5 50 Ts   
Rb 0307 4.1 2   OT 
Rb 0308 8.1 21  TA  
Rb 0309 8.1 53 Ts   
Rb 0311 8.1 79 T   
Rb0401 7.2 69 T   
Rb0402 8.0 69 T   
Rb0403 8.1 52 Ts   
Rb0404 6.5 65 T   
Rb0407 7.4 100 T   
Rb0409 7.3 87 T   
Br1 8.0 47 Ts   
Br2 7.9 75 T   
Br3 7.8 82 T   
Hännicketäppan 6.7 67 T   
G:a Brunn 7.7 27  TA  
Murbruks brunn 7.3 17  TA  
7320 8.1 54 Ts   
9201 8.3 84 T   

 
Mycket god            God buffertkapacitet     Svag buffertkapacitet      Mycket svag       Ingen eller obetydlig 
buffertkapacitet                 buffertkapacitet  buffertkapacitet         
                 

                   Klass 1                Klass 2              klass 3               klass 4                       klass 5     
 
Alkanitet (mg/l) > 180          180 � 60              60 � 30             30 � 10                 <   10 
 

Tabell (11) klassificering av alkanitet och pH-värde 
T   = God buffertkapacitet    
Ts  = Svag bufferkapacitet  
TA = Tjänligt med anmärkning 
OT = Otjänligt 
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7 DISKUSSION 
 
Allmänt om förorenande kemikalieutsläpp 
Många processer påverkar utsläppen av föroreningar från kemikalier. Dessa processer 
påverkas av yttre faktorer, förändras med tiden och påverkar dessutom varandra. För att med 
en acceptabel säkerhet kunna bedöma de framtida riskerna med kemikalie utsläpp och andra 
föroreningar krävs medvetande om hur mark, vatten och luft påverkas i den omättade zonen. I 
många fall är vår kännedom om processerna och deras inverkan begränsad. Det är därför 
viktigt att kunna dokumentera var kunskapsluckor finns och om vi bedömer att ökad kunskap i 
dessa fall på ett betydande sätt ökar säkerheten i våra riskbedömningar. Det är även viktigt att 
på ett uppenbart och spårbart sätt dokumentera de bedömningar som gjorts för att i framtiden 
kunna avgöra om ny kunskap ger anledning till förändrade bedömningar och åtgärder. 
 
Information av olika slag, till exempel från SGU: s databas, är nödvändig och kan göra en 
insats effektiv och förhindra att felaktiga medel och metoder används. Ett exempel: insatsmedel 
har olika effekter. Förutom att bekämpa och reducera negativa effekter av ett spill eller 
utsläpp, har de ibland analogt med mediciner, vissa bieffekter. Ett felaktigt val av insatsmedel 
skulle i värsta fall kunna orsaka en ny skada på miljön. En insats på fel plats skulle också kunna 
orsaka detta. Vi får i dessa exempel nya miljöskador och stora ekonomiska belastningar helt i 
onödan. I sitt arbete om Kemspill Mark 4.0 har Elin Alsterhag ett resonemang i sin diskussion 
om nödvändigheten av precision. Förenklingar behövs för att kompensera för knapphet i 
information om till exempel jordarter och användarnas brist på naturvetenskaplig utbildning. 
Samtidigt betonas de stora behoven av beslutstöd i akuta skeden av kemikalieutsläpp. En grovt 
förenklad modell anses vara användbar om användaren är medveten om begränsningarna.  
 
Behovet av beslutstöd talar för att ett program som Kemspill Mark med fördel kan 
kompletteras med GIS. Detta skulle öka precisionen, vilket är önskvärt både ur miljömässig 
och ur ekonomisk synpunkt.  I GIS används SGU: s databas för jordarter. En användning av 
GIS tillsammans med Kemspill Mark skulle vara mer precis modell att utgå ifrån vid en olycka 
med kemikalieutsläpp. På denna punkt har uppenbarligen Elin Alsterhag och jag motsatt 
uppfattning. Hennes invändning, som jag uppfattar det, är att noggrannheten i dagens kart-
material inte är tillfredsställande. Idag finns inte tillgång till jordartsdata över hela Sverige. Idag 
finns det data över cirka 70 % av de tätast befolkade områdena. Inom de närmaste åren 
kommer data för hela landet att finnas.   
 
Rent praktiskt går det inte att mäta exakt hur föroreningsplymen ser ut och vilken utsträckning 
föroreningen har. Identifiering av viktiga processer och hur de påverkar varandra är ett viktigt 
steg i en riskbedömning. Utan GIS hade detta inte varit möjligt att genomföra, då GIS är en 
grund förutsättning för att påbörja analyser när det gäller att nå målet. I ArcGIS 9 finns all 
kapacitet som behövs för att kunna utnyttja insamlade data i mitt material. Informationen från 
kommunen om kemidata implementerades och presenterades i ArcGIS 9.  Det hade varit 
önskvärt om jag fått tillgång till ytterligare kemidata, till exempel sedan flera år tillbaks. Detta 
hade gjort att resultatet blivit mer analyserat. Detta gäller vid geostatistiska analyser.  
 
I området finns cirka 72 observationsrör. Jag kunde inte få tillgång till data för alla 
observationsrör. För att få en exakt och säkrare interpolerad yta över området är det viktigt att 
man har all information. De värden av data som jag har använt mig av var för 30 observations-
rör. Faktorer som urval, storlek, form, riktning och rumslig fördelning påverkar beräkningarna, 
eftersom kriging och cokriging använder en matematisk modell av semivariogrammet för att 
beräkna den interpolerade ytan. Om en faktor ändras kommer beräkningen av de okända 
värdena att påverkas, eftersom viktingen beror på hur de kända mätpunkterna är fördelade 
geografiskt. Detta betyder att om jag hade information för alla 72 observationsrören hade 
resultatet blivit ett annat. Kriging och cokriging är de enda metoderna som ger besked om 
osäkerheten i interpolerat värde. 
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När det gäller att förebygga föroreningar kan grundvattenskyddsområden vara en 
förebyggande åtgärd, även om trafik i många fall tillåts inom skyddsområdet. Dels att utföra 
saneringsåtgärder som syftar till att rena marken och att föra bort föroreningen. Det finns 
många olika saneringsmetoder som till olika grad och med olika effektivitet kan rena marken. 
 
Ofta kommer ekonomiska frågor och samhällsintressen in i bilden. Att minska användandet av 
till exempel bensin är ju en uppenbart kontroversiell fråga, där riskerna vid utsläpp och 
förorening får vägas mot samhällsfunktion. När det gäller sanering av mark är det ofta 
ekonomiska faktorer och samhällsintressen som möjliggör eller hindrar ett genomförande: om 
området har ett kommersiellt värde kan en markexploatör ta på sig kostnaden för att rena 
marken medan en sanering av ett förorenat område på en mindre attraktiv plats kan vara svårt 
att finansiera.  
 
7.1 Mitt besök på Räddningsverkets RIB �enhet i Karlstad 
Vid besöket till RIB � enheten, fick jag veta att de är på väg att utveckla Kemspill Mark 4.0 
eftersom det finns många brister i version 3.4. RIB är ett programpaket som producerat av 
räddningsverket och står för Räddningsverkets Integrerade Beslutsstöd och detta används vid 
olyckor. Elin Alsterhag på Räddningsverket i Karlstad har i sitt arbete: Förslag till modell av 
kemikaliespridning i mark anpassad för användning vid räddningsinsats, Kemspill Mark 4.0, 
föreslagit följande förändringar: 
 

• Användning av modellen underlättas genom fördefinierade alternativ för mindre 
lättillgängliga inparametrar 

• Samtliga inparametrar kan anges numeriskt och användaren kan välja att göra detta 
            för en eller flera inparametrar för ökad noggrannhet i modellresultatet 

• Brister i beräkningarna rättas till 
• Fler processer inkluderas i modellen för att förbättra resultatet 
• Enligt användares önskemål ges fler utparametrar 
• Modellens osäkerhet tydliggörs för användaren 

 
På RIB- enheten fick jag träffa Tore Eriksson som är enhetschef och Elisabeth Lipcsey, 
projektledare GIS, samt Elin Alsterhag som utvecklar Kemspill Mark 4.0. Efter samtal med 
dessa personer där jag berättade om mitt arbete och efter att jag har fått material som beskriver 
deras arbete, har jag en del synpunkter på RIB � programmet, framförallt på Kemspill Mark.  
 
Min kritik av Kemspill Mark 3.4 stämmer väl överense med Elin Alsterhags. Det som inte 
poängteras tillräckligt starkt är gradientens betydelse i båda versionerna. Vad gäller 
retentionen, oavsett kemikalietyp, jordart och hur långt föroreningen har transporterats har de 
antagit att 10 % av markvolymen konstant förorenas mellan spillarea och grundvattenytan. Jag 
anser att ett generellt antagande av detta slag, med ett i förväg bestämt fast värde på 
föroreningens storlek oavsett jordart, kemikalietyp och hur långt föroreningen har 
transporterats, sannolikt ger felaktiga genomströmningstider och därmed förvränger resultatet. 
Resultatet kan bara bli rätt för det utsläpp som har en specifik jordart, en specifik kemikalietyp 
och en specifik transportsträcka och där värdet 10 % förorenat markvolym stämmer med dessa 
värden.  För mig låter detta som ett slumpmässigt sätt att beräkna konsekvenserna av ett 
utsläpp.  
 
Det är märkligt att det inte tas hänsyn till betydelsen av tjälad mark när transport i mark 
studeras i Sverige. Marken blir mer homogen på grund av islinser och det blir svårt att beräkna 
spridningen. Vattenfasens transport uteblir och spridningen av övriga faser är hänvisad till det 
luftfyllda utrymmet och vattenhalten vid frysningen är avgörande. Om jorden är mättad på 
vatten är den nästan ogenomsläpplig vid temperatur strax under fryspunkten. Eftersom marken 
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i landet är tjälad under stora delar av året är det viktigt att ta hänsyn till detta. Är marken tjälad 
och ett utsläpp inträffar, har det stor betydelse exakt var utsläppet inträffar. Den mättade zonen 
är i stort sätt ogenomsläpplig redan vid temperaturer strax under fryspunkten. Till exempel, har 
morän normalt en förhållandeviss låg genomsläpplighet. Om den skulle vara vattenmättad när 
den fryser blir den i stor sätt ogenomtränglig.  
 
I Kemspill Mark 3.4 tillmäts gradienten alldeles för liten betydelse. Programkoden använder 
bara gradient >0 och <1. Här tas inte hänsyn till om utsläppsplatsen inträffar på till exempel en 
ås. Denna brist försöker man att rätta till i version 4.0. Tabell nedan visar olika klasser för 
lutning i denna version. 
 
 
Markytans lutning Lite 

Medelstor  
Stor 

0-5 % 
5-10 % 
> 10 % 
Skillnad i höjd på två platser genom horisontellt avstånd 
mellan punkterna, i ett område med ca 25 meter radie 

Tabell 12 inparameter som anges av användaren ur Elin Asterhags förslag 
 
 
Även med denna förbättring är det en alldeles för grov indelning. Med en koppling till GIS 
skulle vi få en exakt gradient för alla platser i hela Sverige. För mig är det lite märkligt att 
dessa data inte används. Eftersom gradienten har stor betydelse för till exempel genom-
strömningshastighet och för hur en plym utvecklas, är det oklokt att inte utnyttja dessa data. 
 
I fallet med Katrineholmsåsen finns en sträcka med den högsta risken på cirka 2 kilometer. Den 
följs av en sträcka med hög risk på cirka 1100 meter. Sträckan med högsta risken består av 
grus och sträckan med hög risk av grus och sand. Efter den kommer ett moränområde med låg 
genomsläpplighet. Om ett utsläpp inträffar på mark med låg permeabilitet, med lutning mot 
område med hög permeabilitet så är utsläppspunkten inte densamma som skadeområdet. Den 
del av väg 52 som jag beskriver i mitt arbete och som går genom Katrineholmsåsen, har flera 
likartade delsträckor. Vid en hög punkt på vägbanan ligger ett viktigt infiltrationsområde 
nästan exakt i gränsen mellan grus/sand, och morän. Inträffar utsläppet på moränsidan av den 
höga punkten så är inte utsläppet så allvarligt för grundvattenmagasinet. Skulle utsläppet 
däremot ske på andra sidan av den höga punkten, det vill säga med lutning mot infiltrations-
området, skulle konsekvenserna bli allvarliga. Skillnaden mellan dessa tänkta och mycket 
möjliga utsläppspunkter är inte stor, ett hundratal meter. En terrängmodell i GIS torde i sådant 
fall vara ett bra verktyg.  
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7.2 GIS i kommunal verksamhet  
GIS är ett basprogram för att beskriva och analysera mark, luft och vatten. Till detta kan 
kopplas ett stort antal moduler, plug-ins, med olika funktioner för olika ändamål. Detta medför 
att samma data kan användas i olika syften. Data om mark, vatten eller luft som har insamlats 
av en avdelning skulle kunna användas av en annan avdelning, en synergieffekt uppstår. 
 
Stat, kommuner och myndigheter kan arbeta på olika sätt. Antingen kan man göra arbetet med 
planering av mark-, luft- och vattenfrågor på egen hand, med egna resurser, eller lägga ut 
arbetet på konsulter. Denna typ av frågor griper in i många olika typer av verksamheter såsom 
miljö och hälsa, byggnation, vägbyggen, vattenförsörjning och så vidare. Dessa är helt normala 
planeringsfrågor på kommunal, regional och statlig nivå. 
 
GIS kan vara ett system som ger service åt olika verksamheter. Det fungerar tillsammans med 
andra system och kan utbyta information med andra databaser. För att GIS skall kunna 
användas i till exempel en kommun behöver en särskild organisation byggas upp. Där behövs 
expertis, strukturerade data och hård/mjukvara.   
 
Med GIS kan information från olika databaser samlas och jämföras för att lättare kunna se var 
eventuella svårigheter finns. Olika analysmetoder kan också jämföras. I miljösammanhang 
gäller det att kunna överblicka större områden. Informationsutbyte med olika myndigheter 
underlättas. GIS förenar olika databaser, analyser och presentationssystem. 
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Bilaga 
 

Ordinary kriging Mean 
square 
residual

Root Mean 
Square 

Mean 
Error 
 

Root Mean 
Square  
standardized 

Cirkulär med 
isotropi 

1,2340 0,8537 0,04571 0,9385 

Cirkulär  med an-
isotropi 

0,1622 1,026 0,006008 1,645 

Sfäriska med 
isotropi 

0,9923 0,8645 0,03675 0,922 

Sfäriska med an-
isotropi 

0,3717 0,9993 0,01377 1,533 

Exponentiell med 
isotropi 

1,5423 0,8594 0,05713 0,9021 

Exponentiell med 
an - isotropi 

1,1603 0,9219 0,04298 1,189 

Pentasfäriska med 
isotropic 

1.2135 0,8695 0,04495 0,9202 

Pentasfäriska med 
an-isotropi 

0,6678 0,9676 0,02473 1,413 

Tabell 13 ordinarie kriging med olika metoder och dears värde med isotropi och anisotropi 
 
 

Ordinary cokriging Mean 
square 
residual

Root Mean 
Square 

Mean 
Error 
 

Root Mean 
Square  
standardized 

Cirkulär med 
isotropi 

2,1317 0,782 0,0789 1,054 

Cirkulär med an-
isotropi 

0,5961 0,9487 0,022 1,416 

Sfäriska med 
isotropi 

0,9523 0,7914 0,0760 1,0510 

Sfäriska med an-
isotropi 

0,7112 0,9202 0,0263 1,321 

Exponentiell med 
isotropi 

1,8795 0,8045 0,06961 0,951 

Exponentiell med 
an - isotropi 

1,0343 0,853 
  

0,03831 
 

1,040 

Pentasfäriska med 
isotropi 

1,9132 0,7862 0,0708 1,035  

Pentasfäriska med 
an-isotropi 

0,9523 0,8739 0,0352 1,201 

Tabell 14 ordinarie cokriging med olika metoder och dears värde med isotropi och anisotrop 
 


