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Grundvatten

Nr. Datum [1] Ärende / uppgift  [2] Resultat  [3] Ansvarig person [4] Övriga medverkande
personer

Ärendet slutfört [5] Kommentarer

Beskrivning Ange datum då
ärendet/uppgiften
beslutades om.

Skriv i text vad ärendet uppgiften
handlar om. T.ex. beräkna värdet
på x, ta kontakt med person NN,
göra presentation till ... osv.

Om ärendet/uppgiften är tänkt att
resultera i en rapport ange tilltänkt
rapportnummer. Annars ange kort
resultatet av ärendet/uppgiften.

Ange vem som är
ansvarig för att
ärendet/uppgiften blir
genomfört.

Ange datum då
ärendet/uppgiften
blev slutfört.

1 2016-04-06 Uppstartsmöte Alla 2016-04-06

2 2016-04-06 Första möte med handledaren Eventuellt möte med SGU 8/4 Alla 2016-04-07

3 2016-04-07 Faktasök, provtagningsrör W-16-50/L-1 Malin 2016-04-13

4 2016-04-07 Faktasök, VISS W-16-50/L-2 Elin N 2016-04-13

5 2016-04-07 Faktasök, vattenförvaltningens krav W-16-50/L-3 Worada 2016-04-13

6 2016-04-07
Faktasök, vad menas med

representativa W-16-50/L-4 Veronika 2016-04-15 Blev ingen rapport!

7 2016-04-07 faktasök, Grundvattengruppering W-16-50/L-5 Elin N 2016-04-13

8 2016-04-07
Sammanfattning s.8-15

"Vattenförvaltning av grundvatten" W-16-50/L-8 Elin P 2016-04-13

9 2016-04-07 Provtagningsplatser W-16-50/L-6 Veronika 2016-04-13

10 2016-04-07
Allmänt om kemiska övervakning
av grundvatten sammanfattningen W-16-50/L-7 Veronika Struken

11 2016-04-07 Möte med SGU 8/4 10.00 W-16-50/P-01 Alla

Nils Ohlanders, Fritjof
Fagerlund, Liselotte
Tunemar (via länk) 2016-04-08

12 2016-04-07 Sammanfatta Bedömningsgrunder W-16-50/L-9 Malin 2016-04-14

13 2016-04-07
Sammanfattning s.55-77

"Vattenförvaltning av grundvatten" W-16-50/L-10 Worada 2016-04-13

14 2016-04-08 Möte om arbete med projektplan W-16-50/P-02 Elin N Alla i gruppen 2016-04-11

15 2016-04-08
Föreläsning om konceptuell modell

12/4 Var på föreläsningen Alla 2016-04-12

16 2016-04-11 Arbete med projektplan W-16-50/A-01 Elin P Alla andra 2016-04-13

17 2016-04-11 Mall för rapportskrivning W-16-50/A-02 Malin Alla 2016-04-11

18 2016-04-11 Strukturera Drive-mappen Har gjorts och görs allteftersom Elin P 2016-05-01

19 2016-04-11
Göra presentation till

projektplansredovisning En fin presentation Veronika Alla 2016-04-12

20 2016-04-11 Göra ett schema Worada 2016-04-20

21 2016-04-12 Maila Nils om källa Det går bra att använda Nils som källa Worada 2016-04-12

22 2016-04-12 Möte efter projektplansredovisning W-16-50/P-03 Worada Alla 2016-04-12

23 2016-04-12 Möte 13/4 Fördelning av litt.studie W-16-50/P-04 Malin Alla 2016-04-13

24 2016-04-13 Korrigera ärendeloggen Alla gamla ärenden har fått nummer Malin 2016-04-13

39 2016-04-13 Möte 15/4 W-16-50/P-05 Elin P 2016-04-15

25 2016-04-13 Kolla GIS och VISS Malin Utfört och fått lite koll Malin 2016-04-13

34 2016-04-13 Skriva om konceptuell modell W-16-50/L-11 Malin Elin N 2016-04-19

40 2016-04-13
Kolla hur man hittar ort till referens

lag
Undersök vilket deparement som
utfärdat, tex riksdagen --> Stockholm Elin N Malin & Worada 2016-04-18

28 2016-04-13 Kolla min förekomst VISS Gjorde det! Elin N 2016-04-13
30 2016-04-13 Sammanställa literaturstudie W-16-50/G-01 Elin N Elin P 2016-04-19

33 2016-04-13 Vad är GIS? W-16-50/L-12 Elin N Struken 2016-04-15

32 2016-04-13 Länsstyrelsens roll W-16-50/L-13 Elin N 2016-04-19

31 2016-04-14 Vattendirektivets krav W-16-50/L-14 Elin P 2016-04-19

38 2016-04-13 Hur räknar man flöden? W-16-50/L-15 Worada 2016-04-19

36 2016-04-13 Mer om typer av provtagningsplatser W-16-50/L-16 Veronika Struken 2016-04-19

29 2016-04-14 Kolla GIS och VISS Elin P Elin P 2016-04-14

27 2016-04-13 Kolla GIS och VISS Veronika Veronika 2016-04-14

26 2016-04-13 Kolla GIS och VISS Worada Worada 2016-04-14

35 2016-04-13 Övervakning av grundvatten W-16-50/L-17 Elin P 2016-04-18

41 2016-04-15 Påverkanskällor W-16-50/L-18 Veronika 2016-04-18

42 2016-04-15 Förnyad projektplan W-16-50/A-04 Worada Veronika, Malin 2016-04-19

43 2016-04-15 Fråga Cecilia om försäkring Ja vi är försäkrade via skolan! Malin 2016-04-21

44 2016-04-15 Uppdatera mall för rapportskrivninig W-16-50/A-03 Malin 2016-04-15

45 2016-04-15 Nästa möte W-16-50/P-06 Elin N 2016-04-20

46 2016-04-18
Rätta till referens i mall för
rapportskrivning W-16-50/A-05 Malin 2016-04-19

47 2016-04-13 GV-förekomster W-16-50/L-19 Elin N 2016-04-19

48 2016-04-20 Fråga Grabs om GIS Vi kom fram till att det inte behövdes Worada Malin, Veronika 2016-05-17

49 2016-04-20 Konc. modell Alby W-16-50/G-02 Worada Samtliga 2016-05-18

50 2016-04-20 Konc. modell Taxinge W-16-50/G-03 Malin Samtliga 2016-05-18

51 2016-04-20 Konc. modell Tranhult-Kåperyd W-16-50/G-04 Elin N Samtliga 2016-05-18

52 2016-04-20 Fråga Björn om källor och rapport Fått rapporten, men inget om källor än Malin 2016-05-24

53 2016-04-20 Presentation till mittredovisning Den blev fin Elin P 2016-05-02

54 2016-04-20 Avstämningsmöte 27/4 W-16-50/P-07 Veronika 2016-04-27

55 2016-04-20 Minimöte 20/4 W-16-50/P-08 Elin P Alla 2016-04-20

56 2016-04-20 Jordart, jordtyp och skikt - förekomst W-16-50/L-20 Elin N 2016-04-20

57 2016-04-20 Bergart och berggrund - förekomster W-16-50/L-21 Elin P 2016-05-07

58 2016-04-20 Påverkanskällor - förekomster W-16-50/L-22 Malin Elin N 2016-05-24

59 2016-04-20 Tillrinningsområde - förekomster W-16-50/L-23 Veronika 2016-05-17

60 2016-04-20 Grundvattenövervakning - förekomst W-16-50/L-24 Veronika 2016-05-17

61 2016-04-20 Grundvattenuttag - förekomster W-16-50/L-25 Worada 2016-05-18

62 2016-04-21 Kolla upp om vi får använda kartor Det fick vi Elin N 2016-05-20

63 2016-04-27 Källhänvisning info från kartor Klart Elin N 2016-05-20

64 2016-04-27 Malin

65 2016-04-27 Formel för tredje rubrik W-16-50/A-06 Malin 2016-04-28

66 2016-04-27 Möte (4/5) W-16-50/P-09 Worada 2016-05-04

67 2016-04-27 Topografi och befintliga flödespilar W-16-50/L-26 Elin P 2016-05-19

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Ärendelogg

Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet. De som avrapporteras med en rapport ingår även i rapportloggen.
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68 2016-04-27 Pop. litt. studien W-16-50/G-05 Elin P Elin N 2016-05-02

69 2016-04-27 Strömning del i litteraturstudien W-16-50/L-27 Worada 2016-05-02

70 2016-04-27 Komplettera litteraturstudien W-16-50/G-06 Elin N Elin P 2016-05-11

71 2016-04-27
Analysera och sammansätta flöden
info för varje förekomster Fixat fina figurer Veronika alla 2016-05-14

72 2016-04-27 Grundvattendjupet W-16-50/L-28 Elin N struken

73 2016-04-27 Ämnen sprids i mark och grundvatte W-16-50/L-29 Veronika 2016-05-17

74 2016-05-02 Ändra rubrikstorlek i mallen W-16-50/A-07 Malin 2016-05-02

75 2016-05-04 Disposition Konc. Mod. Worada Veronika & Malin 2016-05-05

76 2016-05-04 Rapportmall Elin P 2016-05-09

77 2016-05-04 Möte W-16-50/P-10 Malin 2016-05-11

78 2016-05-04 Maila till Emil och Kajsa om flöden Veronika 2016-05-14

79 2016-05-04
Diskutera upplägg på slutrapporten
med Fritjof

Sammanfattning av modellerna skrivs i
Resultat. Analysen skrivs i Diskussion Malin, Veronika 2016-05-11

80 2015-05-23 Opponering Alla 2016-05-27

81 2015-05-23 Göra en presentation Alla 2016-05-26

82 2015-05-30 Bearbetning av synpunker från oppe W-16-50/A-08 Alla Elin 2016-05-31

83 2015-05-13 Slutrapport W-16-50/S-01 Alla 2016-05-17

83 2015-05-19 Slutrapport W-16-50/S-02 Alla 2016-05-20

83 2015-05-22 Slutrapport W-16-50/S-03 Alla 2016-05-22

83 2015-05-23 Slutrapport W-16-50/S-04 Alla 2016-05-31

83 2015-06-02 Slutrapport W-16-50/S-05 Alla 2016-06-02

Ärendelogg
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Rapporttyp Dokumentkod  [7] Dokumentnamn [8] Datum  [9] Ersätter [10] Författare [11]

Beskrivning Ange rapportens kod

Programkod-År-
Projektnummer/Rapporttyp
-löpnummer

Skriv i text vad rapporten
är.

Datum då rapporten
blev färdig.

Om rapporten ersätter
en tidigare rapport ange
dess dokumentkod.

Ange namnet/namnen på den/de som har
skrivit rapporten.

Exempel: W-10-01/ L-01 T.ex. Labbrapport,
projektgruppsprotokoll,
teknisk rapport etc.

Slutrapport S [12] W-16-50/S-01 2016-05-17 Alla

W-16-50/S-02 2016-05-22 W-16-50/S-01 Alla

W-16-50/S-03 2016-05-22 W-16-50/S-02 Alla

W-16-50/S-04 2016-05-31 W-16-50/S-03 Alla

W-16-50/S-05 2016-06-02 W-16-50/S-04 Alla

Administrativa rapporter: A [13] W-16-50/A-02 Mall för rapportskrivning 2016-04-11 Malin

Projektplaner, beslut om arbetsformer, W-16-50/A-01 Projektplan 2016-04-13 Alla

mötesstruktur inom projektet etc. W-16-50/A-03
Uppdatera mall för
rapportskrivninig 2016-04-13 W-16-50/A-02 Malin

W-16-50/A-04 Förnyad projektplan 2016-04-19 W-16-50/A-01 Worada, Veronika, Malin

W-16-50/A-05
Rättad mall för
rapportskrivning 2016-04-19 W-16-50/A-03 Malin

W-16-50/A-06 Formel för tredje rubrik 2016-04-28 W-16-50/A-05 Malin

W-16-50/A-07 Ny rubrikstorlek i mallen 2016-05-02 W-16-50/A-06

W-16-50/A-08 Uppföljning av synpunkte 2016-05-31 Elin P

Projektgruppsprotokoll med P [14] W-16-50/P-01
Möte 1 med handledare
och beställare 2016-04-08 Malin

ärendelogg (se flik nedan). W-16-50/P-02
Möte om arbete med
projektplan 2016-04-11 Elin N

W-16-50/P-03
Möte efter
projektplansredovisning 2016-04-12 Worada

W-16-50/P-04 Möte om litt.studien 2016-04-13 Malin

W-16-50/P-05
Möte inför möte med
SGU 2016-04-15 Elin P

W-16-50/P-06 Nästa möte (2016-04-20) 2016-04-20 Elin N

W-16-50/P-07 Avstämningsmöte 27/4 2016-04-27 Veronika

W-16-50/P-08 Minimöte 20/4 2016-04-20 Elin N

W-16-50/P-09 Möte( 4/5) 2016-04-27 Malin

W-16-50/P-10 Möte (11/5) 2016-05-04 Worada

Grupp/aktivitetsrapport: G [15] W-16-50/G-01 Litteraturstudie 2016-04-19 Samtliga

Här redovisas resultatet från en W-16-50/G-02 Konc. modell Alby 2016-05-18 Samtliga

grupp/aktivitet (vanligen en milstolpe). W-16-50/G-03 Konc. modell Taxinge 2016-05-18 Samtliga

W-16-50/G-04
Konc. modell Tranhult-
Kåperyd 2016-05-18 Samtliga

W-16-50/G-05 Pop. litt. studien 2016-05-04 Elin P.

W-16-50/G-06 Ny litteraturstudie 2016-05-11 Alla

Arbetsrapport: L [16] W-16-50/L-1 Provtagningsrör 2016-04-13 Malin

Allt "underarbete" inom en aktivitet W-16-50/L-2 Fakta om VISS 2016-04-13 Elin N

som delrapporteras i en rapport kallas W-16-50/L-3 Vattenförvaltningenskrav 2016-04-13 Worada

för en arbetsrapport. W-16-50/L-4
Vad menas med
representativ? Struken Veronika

Det kan bestå beräkningar, försök, W-16-50/L-5 Grundvattengruppering 2016-04-13 Elin N
programkod, ritningar osv.

W-16-50/L-8

Sammanfattning s. 8-15
"Vattenförvaltning av
grundvatten" 2016-04-13 ElinP

Hit räknas även interna protokoll W-16-50/L-9
Sammanfattning av
Bedömningsgrunder 2016-04-14 Malin

 mm för gruppen/aktiviteten. W-16-50/L-10

Sammanfattning s.55-77
"Vattenförvaltning av

grundvatten" 2016-04-13 Worada

W-16-50/L-11 Om konceptuell modell 2016-04-19 Malin

W-16-50/L-6 Provtagningsplatser 2016-04-14 Veronika

W-16-50/L-14 Vattendirektivets krav 2016-04-19 W-16-50/L-8 Elin P

W-16-50/L-13 Länsstyrelsens roll 2016-04-19 Elin N

W-16-50/L-15 Hur räknar man flöden? 2016-04-19 Worada

W-16-50/L-17
Övervakning av
grundvatten 2016-04-18 W-16-50/L-8 Elin P

W-16-50/L-16
Mer om typer av
provtagningsplatser Struken 2016-04-19

W-16-50/L-18 Påverkanskällor 2016-04-18 Veronika

W-16-50/L-7
Allmänt om kemisk
övervakning Struken 2016-06-02 Veronika

W-16-50/L-12 GIS Struken
W-16-50/L-19 GV-förekomster 2016-04-19 Elin N

W-16-50/L-20
Jordart, jordtyp och skikt -
förekomster 2016-05-23 Elin N

W-16-50/L-21
Bergart och berggrund -
förekomster 2016-05-07 Elin P

W-16-50/L-22
Påverkanskällor -
förekomster 2016-05-22 Malin

W-16-50/L-23
Tillrinningsområde -
förekomster 2016-05-17 Veronika

W-16-50/L-24
Grundvattenövervakning -
förekomster 2016-05-17 Veronika

W-16-50/L-25
Grundvattenuttag -
förekomster 2016-05-18 Worada

W-16-50/L-26
Topografi och befintiliga
flödespilar 2016-05-19 Elin P

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Rapportlogg [6]
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Sammanfattning 

Enligt EU-direktiv måste miljöövervakningen av grundvattenförekomster i Sverige förbättras och 

de som leder arbetet med detta är Sveriges geologiska undersökning (SGU). Syftet med projektet 

presenterat i denna rapport var att förenkla detta arbete genom att ta fram en metod för att lättare 

kunna avgöra om befintliga provtagningsplatser för grundvattenövervakning, 

miljöövervakningsstationer, är representativa för hela förekomsten samt att förenkla arbetet med 

att ta fram nya miljöövervakningsstationer. Projektet skulle besvara frågan: går det att med hjälp 

av en enkel konceptuell modell avgöra om förekomstens inventerade provtagningsplatser och 

miljöövervakningsstationer är representativa? 

 

Metoden som användes för att genomföra detta var att väsentlig information om konceptuella 

modeller och dess innehåll tillhandahölls genom litteraturstudier. Konceptuella modeller togs 

sedan fram för tre grundvattenförekomster i Sverige vilka var Alby (Västernorrlands län), 

Taxingeåsen-Taxinge (Stockholms län) samt Tranhult-Kåperyd (Jönköpings län). Samtliga 

förekomster var isälvsavlagringar, riskklassade enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

samt inventerade av SGU under 2015. På grund av att viss information var svår att ta fram var 

vissa begränsningar nödvändiga att göra under projektets gång. Modellerna som togs fram 

innehåller information om förekomsternas geologi, dess påverkanskällor, befintliga 

miljöövervakningsstationer, provtagningsplatser inventerade av SGU under 2015 samt 

flödesriktningar. När de konceptuella modellerna var fullständiga utvärderades befintliga 

miljöövervakningsstationer och nya platser att utföra miljöövervakning på föreslogs då tillräcklig 



 

information om vattenkvalitetens variation fanns. Slutsatsen som drogs var att enkla konceptuella 

modeller framtagna i detta projekt kunde användas till att ge en översiktlig bild av förekomsten 

och med viss osäkerhet bedöma befintliga miljöövervakningsstationers representativitet. 
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1 Inledning 

Enligt EU-direktiv måste miljöövervakningen av grundvattenförekomster i Sverige förbättras och 

därför har Sveriges geologiska undersökning (SGU) fått i uppdrag att arbeta fram en utökad 

övervakning. I det arbetet ingår inventering av nya provtagningsplatser med avseende på 

grundvattnets kemiska kvalitet. Hittills har SGU inventerat provtagningsplatser i ett antal 

förekomster spridda över landet. Nya metoder behöver tas fram för att underlätta och 

effektivisera arbetet. 

 

Projektet som presenteras i denna rapport är ett samarbete mellan SGU och Uppsala universitet, 

med syftet att förenkla SGU:s vidare arbete med att avgöra om befintliga provtagningsplatser för 

grundvattenövervakning, miljöövervakningsstationer, är representativa för hela 

grundvattenförekomsten samt att förenkla arbetet med att ta fram nya miljöövervakningsstationer. 

Projektet ska besvara frågan: går det att med hjälp av en enkel konceptuell modell avgöra om 

förekomstens nuvarande miljöövervakningsstationer och av SGU inventerade provtagningsplatser 

är representativa? Dessutom ska det undersökas vad en konceptuell modell för 

grundvattenförekomster bör innehålla. Med en konceptuell modell för en grundvattenförekomst 

menas en grundläggande beskrivning av dess system och mekanismer som exempelvis geologin, 

grundvattenflöden och påverkanskällor. Med representativa provtagningsplatser menas att alla 

provtagningsplatser i en förekomst tillsammans ska ge en bild av vattenkvaliteten i alla delar av 

förekomsten. 

 

Metoden som används i detta projekt är att konceptuella modeller tas fram för tre 

grundvattenförekomster som har gemensamt att de redan är inventerade av SGU, riskklassade 

enligt VISS och ligger i isälvsavlagringar. Konceptuella modeller tas fram för 

grundvattenförekomsterna Alby, Taxingeåsen-Taxinge och Tranhult-Kåperyd, som ligger i norra, 

mellersta respektive södra Sverige. Utifrån analys av dessa modeller besvaras projektets 

frågeställning.  
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2 Teori 

För genomförandet av detta projekt tillhandahölls väsentlig information genom litteraturstudier, 

vilket presenteras i detta avsnitt. Inledningsvis presenteras bakgrunden till projektets syfte, följt 

av en beskrivning av hur en konceptuell modell för grundvattenförekomster kan se ut. Slutligen 

ges en teoretisk beskrivning som bakgrund till de delar som finns med i projektets modeller, 

vilket är geologins utformning och påverkan, geologins påverkan på grundvattnets flödesriktning 

samt grundvattnets flödesriktning i en isälvsavlagring. Vidare innehåller modellerna även 

påverkanskällornas betydelse för grundvattnet inom en grundvattenförekomst och olika typer av 

provtagningsplatser, till exempel provtagningsrör eller brunnar, och deras påverkan på hur 

representativt provet blir för det grundvatten det avser representera.  

 

2.1 Grundvattenövervakning 

Enligt Sveriges geologiska undersöknings rapport, Vattenförvaltning av grundvatten (SGU, 

2014a) är Ramdirektivet för vatten, Vattendirektivet, ett direktiv som alla EU:s länder enats om 

med syftet att förvalta samtliga EU-länders vattenresurser så att de nyttjas på ett hållbart sätt. 

Orsakerna bakom direktivets införande var att det i EU saknades en övergripande planering och 

en samordning i politiken för att uppnå god vattenstatus (Quevauviller, 2008). Enligt SGU:s 

rapport rymmer direktivet förvaltningen av sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. I 

Sverige tillämpas Vattendirektivets bestämmelser mestadels inom 

vattenförvaltningsförordningen. Enligt Quevauviller (2008) handlar Vattendirektivets krav på 

arbetet med god grundvattenstatus i huvudsak om att utvärdering av grundvattnets kemiska och 

kvantitativa status ska genomföras. Kriterier ska tas fram för att analysera uppåtgående trender på 

grund av föroreningar och krav på att förebygga och begränsa tillförsel av föroreningar till 

grundvattnet ska finnas. 

 

SGU ger enligt bestämmelser i Vattenförvaltningsförordningen ut instruktioner om hur arbetet 

med bland annat kartläggning, övervakning och statusklassificering av grundvatten ska 

genomföras (SGU, 2014a). Inom Vattenförvaltningen ingår de grundvatten som används som 

dricksvatten samt de grundvatten som är viktiga för att en god ekologisk status ska upprätthållas. 

Vidare genomförs arbetet med Vattenförvaltning under en tidsperiod på sex år, och kallas 
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Vattenförvaltningscykeln för grundvatten. Vattenförvaltningscykeln inleds med kartläggning och 

riskbedömning.  

 

2.1.1 Grundvattenförekomster 

Det som övervakas är grundvattenförekomster, som enligt definition är “en avgränsad volym 

grundvatten i en eller flera akvifärer” (Bottenhavets vattendistrikt, 2010).  I Sverige är 

grundvattenförekomst en administrativ definition medan grundvattenmagasin är en geologisk 

definition av samma sak. I SGU:s rapport (2014a) ges information om att grundvattenförekomster 

kartläggs för att ge förståelse av varje förekomst som ett system. Vidare menar SGU att i Sverige, 

Norge och Finland är grundvattenmagasinen mycket mindre i storlek än i största delen av Europa. 

Det beror på att landskapet i Sverige präglas av isälvsavlagringar från den senaste istiden, medan 

grundvattenförekomster i övriga Europa ofta är uppbyggda av stora grundvattenmagasin i 

berggrunden. I Sverige finns det tre typer av grundvattenförekomster vilka är sand- och 

grusavlagringar, sedimentär berggrund och övriga geologiska bildningar. 

Grundvattenförekomsterna i Sverige har avgränsats av SGU utifrån grundvattenmagasinen, med 

underlag från hydrogeologisk kartering.  

 

Samtliga grundvattenförekomster bör övervakas minst vart sjätte år enligt SGU (2014a). 

Övervakning innebär att prover tas och analyseras. Den typ av övervakning som genomförs vart 

sjätte år kallas för kontrollerande övervakning, och ett av dess syften är att bekräfta den 

genomförda riskbedömningen. Förutom detta ska den kontrollerande övervakningen syfta till att 

upptäcka trender som sker naturligt och vara ett underlag till att vid vattenförvaltningscykelns 

slut kunna bedöma grundvattenförekomsternas status. Enligt SGU (2014a) genomförs för de 

grundvatten som riskerar att inte uppnå god ekologisk status så kallad operativ övervakning. 

Detta görs genom provtagning, men endast de ämnen som lett till att den operativa 

övervakningen var nödvändig analyseras. Den operativa övervakningen genomförs under hela 

vattenförvaltningscykeln minst en gång per år.  

 

För att få en helhetsbild av grundvattenförekomsten skriver SGU i sin rapport att 

miljöövervakningsstationer ska fördelas på ett sätt som ger en representativ bild av hela 

förekomsten, vilket är olika för olika grundvattenförekomster och därför måste bestämmas för 
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varje förekomst. Åtminstone bör tre miljöövervakningsstationer finnas för varje 

grundvattenförekomst, fördelade efter vetskap om bland annat föroreningskällors placering och 

grundvattensströmningens beteende.  

 

2.1.2 Utmaningar 

Då miljöövervakningen i Sverige tidigare fokuserat mycket på att övervaka opåverkade områden 

innebär införandet av vattendirektivet att nya krav ställs på att miljöövervakningsstationerna är 

placerade på ett representativt sätt (SGU, 2016a). Eftersom förekomsterna är många och små 

innebär det att metoder behöver tas fram för att på ett effektivt sätt avgöra provtagningsplatsers 

representativitet. 

 

2.2 Konceptuell modell 

Enligt Europeiska kommissionens gemensamma strategier för implementering av 

Vattenförvaltning bör en konceptuell modell ligga till grund för övervakningen av grundvatten, 

vilken ska ge en enkel beskrivning av det grundvattensystemet som ska övervakas (European 

Commission, 2007). Vidare ses denna kunskap som nödvändig för att kunna välja ut 

representativa provtagningsplatser för miljöövervakning. Enligt Gerlee & Lundh (2012) är 

konceptuella modeller grundläggande beskrivningar av ett system och dess mekanismer. Vidare 

kan dessa enkla modeller som ofta är formulerade på ett vardagligt och lättbegripligt språk ligga 

till grund för mer avancerade och konkreta modeller, och utifrån en konceptuell modell kan 

ibland en matematisk modell byggas. 

 

Enligt Brassington & Younger (2010) ska en konceptuell modell för ett grundvattensystem ge en 

träffande bild av hur grundvattenförekomsten ser ut och fungerar. Vidare är det vid framtagande 

av sådana hydrologiska konceptuella modeller vanligt att både fältarbete och analys av befintliga 

data genomförs. Det är viktigt att hela processen kring den konceptuella modellen och allt 

framtaget material dokumenteras, så att modellen blir tydlig och kan förbättras när mer 

information tillkommer och förutsättningar ändras. 
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2.2.1 Modellens innehåll 

För att få en bild av geologin på platsen kan information om jordart, jordtyp, skiktning och 

berggrund tas fram (Holgersson & Gustafsson, 2016). Information om geologin så som typ av 

berggrund, berggrundens struktur samt bergartens kornstorlek och sammansättning är sådan 

information som har betydelse för systemets genomsläpplighet och uppehållstid av grundvatten 

(Brassington & Younger, 2010). 

 

Enligt Holgersson & Gustafsson (2016) är det för att göra en bra konceptuell modell viktigt att 

veta hur de olika vattenflödena i området ser ut. Om flödesberäkningar redan är gjorda och 

dokumenterade menar de att det kan räcka att ta reda på om de fortfarande stämmer, och verkar 

det inte rimligt behöver platsen undersökas ytterligare. Vidare finns det också en rad andra 

faktorer att ta reda på för att få en bra bild av flödet. Exempel på detta är att undersöka om flödet 

följer topografin, varför det inte gör det om så är fallet samt att identifiera eventuella 

grundvattendelare och därmed se vart grundvattnet flödar. 

 

Information om vilka källor som påverkar eller kan påverka en grundvattenförekomst kan tas 

fram till modellen, där punkt- och diffusa källor då listas (Holgersson & Gustafsson, 2016). 

Enligt SGU:s rapport (2014a) är det viktigt att identifiera påverkanskällor för att kunna vidta de 

åtgärder som behövs för att uppnå miljömålen, och vid identifiering av en påverkanskälla är det 

viktigt att ange koordinater, vilken del av grundvattnet den påverkar och vilka föroreningar som 

släpps ut från källan. 

 

Grundvattenförekomstens tillrinningsområde är viktigt att studera enligt Holgersson & 

Gustafsson (2016). Till att börja med bör det undersökas om det finns ett tillrinningsområde 

definierat och hur det i sådana fall är definierat. Dessutom bör en bedömning av tillförlitligheten 

göras och i vissa fall kanske tillrinningsområdet måste ritas om. När tillrinningsområdet ska 

bestämmas kan topografiska kartor över området användas (Brassington & Younger, 2010).  

 

Enligt Holgersson & Gustafsson (2016) är tillrinningsområdets utseende viktigt för 

grundvattenbildningen. Även utströmningen från grundvattenförekomsten är i sin tur en viktig 

del i den konceptuella modellen. Vidare är parametrar som styr grundvattenbildningen nederbörd, 
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hur terrängen ser ut, om det finns hårdgjorda ytor i området och hur jord och berggrund ser ut. Då 

utströmningen ska beskrivas är det viktigt att tänka på om det finns grundvattendelare 

(Holgersson & Gustafsson, 2016), bergrum eller tunnlar i förekomsten (Holgersson & 

Gustafsson, 2016). Vatten som hamnar på olika sidor om grundvattendelaren kommer att rinna 

vidare till olika punkter. Grundvattendelaren sammanfaller ofta med ytvattendelaren eftersom 

grundvattennivån i många fall följer topografin. (Rodhe, 2016)  

 

Enligt Holgersson & Gustafsson (2016) är en aspekt att ta med när grundvattenförekomsten 

beskrivs de uttag som sker från grundvattnet, där vissa uttag kräver tillstånd. Dessa finns det 

information om i Miljöboken, vilket är en förteckning över de domstolsavgöranden som 

behandlar miljöbalken eller lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

(Länsstyrelserna, Vattenmyndigheterna & SGU, 2009). Det kan även finnas uttag som är kända 

men inte tillståndskrävande och uttagen kan vara både kommunala och enskilda. Vidare kan det 

enligt Holgersson & Gustafsson då det gäller enskilda uttag vara bra att fundera över hur området 

ser ut med avseende på till exempel gårdar, eftersom dessa kan vara potentiella uttagsplatser som 

inte är registrerade. Den konceptuella modellen kan också innehålla information om hur stora 

uttag som är möjliga att göra från grundvattenförekomsten (Holgersson & Gustafsson, 2016). 

 

Beskrivningen av grundvattenförekomsten bör också täcka hur miljöövervakningen ser ut för 

förekomsten, till exempel om det sker regional eller nationell miljöövervakning (McCarthy, 

2016). Information om provtagningsstationer, vilka analyser som görs på de olika stationerna och 

hur ofta provtagning sker går att finna i VISS (Vattenmyndigheterna, 2013a). Även information 

om vilka andra brunnar eller källor som finns i området kan vara bra att ha med i modellen och 

likaså funderingar kring möjligheterna att etablera nya miljöövervakningsstationer (Holgersson & 

Gustafsson, 2016).  
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2.3 Geologi 

2.3.1 Akviferer 

En akvifer är enligt Knutsson & Morfeldt (1993) en geologisk bildning med goda förutsättningar 

för att utvinna grundvatten. Dess latinska betydelse är enligt Knutsson “vattenledare” och 

definitionen är “en geologisk bildning, som är så genomtränglig, att grundvatten kan utvinnas ur 

den i användbar mängd”.   

 

2.3.2 Indelning av grundvattenförekomster 

Enligt Naturvårdsverkets rapport (2009) brukar indelning av grundvattenförekomster i berg göras 

hydrologiskt genom att hänsyn tas till hur vattnet strömmar och magasineras. Förekomster kan 

enligt rapporten klassas som sprickakviferer, där vattnet enbart strömmar genom bergets sprickor. 

En annan typ av förekomst är porakviferer, där vattnets strömning sker genom porsystemet. 

Slutligen kan en förekomst klassas som karst, där vattnet strömmar i bland annat sprickor och 

håligheter som utvecklats på grund av kemin. I detta projekt studeras porakviferer.  

 

2.3.3 Tätande jordlager 

Hur föroreningar infiltreras i marken beror på det ovanliggande jordlagrets 

egenskaper.  Definitionen av ett “tätande jordlager“ varierar mellan olika myndigheter och 

nationer, och kan även variera inom samma myndighet (Bovin et.al, 2015). Det finns alltså ingen 

tydlig definition på vad det faktiskt innebär. SGU (Bovin et.al, 2015) har dock enats om en 

definition. De menar att tätande jordlager är:  

 

”finkorniga jordlager med låg eller obetydlig genomsläpplighet ovanpå grundvattenmagasin eller 

fördröjande lager som kan skydda underliggande grundvatten”.  

 

Vidare förtydligar de att tätande jordlager inte betyder att lagret är absolut tätt utan snarare att 

spridning av föroreningar fördröjs betydligt. De menar att det för att det ska få kallas tätande 

jordlager istället krävs att jorden består av små partiklar såsom silt och lera, har låg hydraulisk 

konduktivitet samt saknar torrsprickor och makroporer. Det krävs också att jordlagret innehar en 

viss mäktighet och utbredning. 
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2.3.4 Isälvsavlagringar 

Isälvsavlagringar, som studeras i detta projekt, är sand- och grusavlagringar. Dessa hittas dels 

som just isälvsavlagringar men även som sjö- och havsavlagringar (Knutsson och Morfeldt, 

1993). Enligt SGU (u.å.a) påträffas de vanligaste isälvsavlagringarna som rullstensåsar, vilka är 

viktiga för dagens vattenförsörjning. Enligt Brunzell (2006) finns grundvattnet i en 

isälsvavlagring ofta nära markytan, vilket gör att fallande nederbörd når en akvifer belägen 

därunder direkt. En konsekvens av detta blir enligt Brunzell att områdets grundvattenförekomst 

lätt förorenas om ett farligt ämne släpps ut, då detta omedelbart når förekomsten och kan färdas 

längs grundvattnets strömningsriktning. 

 

2.4 Grundvattenflöde 

Grundvattenflödets riktning och lutning kan bestämmas med hjälp av olika metoder. Ett sätt är 

genom att mäta grundvattennivån i minst tre olika punkter med perforerade rör som tryckts ner i 

marken. Grundvattennivån som sedan erhålls visar grundvattenytans lutning och därmed 

strömningsriktningen (Rodhe, 1997). Grundvattnets flödesriktning kan i vissa fall även 

approximeras med hjälp av en topografisk karta eftersom att grundvattenytan vanligen följer 

markytan, vilket i sin tur leder till att man ofta i praktisk grundvattenhydrologi förutsätter att 

grundvattnets strömning är vinkelrät mot markens nivåkurvor (Gustafsson, 1970). Grundvattnet 

inom en grundvattenförekomst flödar dock i huvudsak längs med förekomsten, och beror därmed 

inte på hur topografin i området ser ut enligt Vikström (2016). Däremot går det ofta att utgå från 

topografin för strömningar in till grundvattenförekomsten. Är det en dalgång som studeras kan 

det se annorlunda ut på grund av att det där ofta finns ett större ytvattendrag som är dränerande 

för området.  

 

2.5 Påverkanskällor 

2.5.1 Diffusa källor 

Vägar påverkar grundvattnet negativt till stor del genom vintervägsaltningen. Det finns även ett 

tydligt samband mellan närhet till en väg och halten bly i marken (SGU, 2014a). Ytterligare en 

föroreningsrisk är enligt SGU (2014a) den spridning av bränsle och andra miljöfarliga ämnen 

som transporteras längs vägarna som kan ske om en olycka inträffar. Järnvägar kan enligt SGU 

vara en diffus påverkanskälla om kemiska bekämpningsmedel mot ogräs används längs 
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järnvägen. Det finns dessutom enligt myndigheten en risk att andra miljöfarliga ämnen kan 

spridas i området ifall en olycka sker vid transport på järnvägen. 

 

Exempel på föroreningar som en tätort kan ge upphov till är bekämpningsmedel, nitrat, metaller 

och andra organiska ämnen (SGU, 2014a). Läckande vatten- och avloppsledningar påverkar 

också grundvattnet (SGU, 2013). Skjutvallar kan innehålla bly (SGU, 2014a). Jordbruksmarker 

är, i Sverige, den största källan till kväveläckage (Maxe, 2015). Enligt SGU:s vägledning för 

vattenförvaltning av grundvatten (SGU, 2014a) varierar utsläppen beroende på bland annat vilka 

grödor som odlas, vilket gödsel som används och vilken odlingsmetod som används. Gödsel från 

djurhållning släpper förutom kväve även ut främst ammonium. Till sist skriver de att det finns en 

rad olika bekämpningsmedel som används inom många svenska jordbruk som kan läcka ut till 

grundvattnet. 

 

2.5.2 Punktkällor 

Påverkan på grundvattenförekomsten kan också komma från punktkällor, vilka ofta är från 

industrier och verksamheter som hanterar förorenade ämnen såsom olika organiska föroreningar 

och metaller. I ett dokument från Länsstyrelsen i Stockholm (2013) beskrivs den så kallade 

MIFO-metodiken. Det är en metodik som Naturvårdsverket har tagit fram för inventering av 

potentiellt förorenade områden och förkortningen står för Metodik för inventering av förorenade 

områden. MIFO-metodiken ger informationer om hur allvarlig föroreningssituationen är genom 

en riskklassning med fyra olika klasser. Klass 1 innebär mycket stor risk för oönskade effekter på 

miljö och människors hälsa och klass 4 innebär liten risk (Länsstyrelsen i Stockholm, 2013). 

Naturvårdsverket (2015) skriver att då potentiellt förorenade områden identifieras, innan 

inventering enligt MIFO-metodiken påbörjas, placeras de i branschklasser. Branschklassningen 

har precis som riskklassningen fyra klasser (1-4) och bestäms efter hur stor den generella risken 

är för områden där verksamheter i en viss bransch har legat.  

 

2.6 Olika typer av provtagningsplatser 

Naturliga källor är bra provtagningsplatser enligt SGU (2014a) eftersom grundvattnet bildas 

löpande under tiden. Därmed krävs ingen omsättning innan provtagningen och källan kan ge en 

omfattande bild av kemiska egenskaper inom ett stort område. Vattentäkter som är allmänna eller 
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enskilda brunnar är också bra provtagningsplatser, eftersom brunnar ofta får vatten från stora 

områden. Därför kan kemiska egenskaper för stora områden undersökas. Om brunnen i fråga 

används ofta behöver ingen omsättning ske innan provtagning, vilket underlättar arbetet. 

 

Enligt SGU:s rapport (2014a) byggs grundvattenobservationsrör om källor och vattentäkter inte 

finns i området. Nackdelarna med rör är att provet endast representerar ett litet område och att 

vattnet kan bli påverkat av rörets material. 

 

3 Genomförande och metod 

3.1 Steg ett – Litteraturstudie 

En litteraturstudie gjordes för att ta fram fakta som ansågs nödvändig för att genomföra projektet 

och för att tillhandahålla bakgrundsinformation om behovet av konceptuella modeller. Främst låg 

fokus på att hitta mer information som skulle vara bra att ha vid framställande och utvärdering av 

konceptuella modeller. Teoriavsnittet i rapporten bygger framförallt på litteraturstudien. 

 

3.2 Steg två – Val av förekomster 

Vilka förekomster som skulle studeras under projektet valdes utifrån begränsningen att de skulle 

vara riskklassade och ligga i isälvsavlagringar. För att underlätta arbetet med att ta fram 

konceptuella modeller valdes platser som SGU redan har besökt under sitt inventeringsarbete. 

Förekomsterna valdes också på ett sådant sätt att flera delar av landet skulle bli representerade. 

De grundvattenförekomster som valdes var Alby, Taxingeåsen-Taxinge och Tranhult-Kåperyd. 

 

3.3 Steg tre – Mall till modellerna 

När litteraturstudien var genomförd och förekomsterna valda diskuterades och beslutades om vad 

som skulle finnas med i de konceptuella modellerna. Diskussionen utgick från fakta som tagits 

fram i litteraturstudien, där fokus låg på bakgrunden om konceptuella modeller. Utgångspunkten 

vid valet av faktorer var att modellerna skulle vara så enkla som möjligt men ändå kunna 

användas för att avgöra provtagningsplatsers representativitet. Detta eftersom tanken var att 

denna typ av konceptuella modeller ska kunna användas i det framtida arbetet med att utöka 
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miljöövervakningen, och det till detta arbete finns begränsat med resurser. Det beslutades att 

modellen skulle innehålla sju olika punkter, vilka visas i punktlistan nedan.  

 

● Geologi – Jordarter, skiktning, bergart och berggrund. 

● Vattenflöden – Volym och riktning på grundvattenflöden och ytvattenflöden. 

● Påverkanskällor – Placering av punkt- och diffusa källor. Vilka ämnen källorna kan 

släppa ut samt hur de sprids i jord respektive vatten.  

● Tillrinningsområden – Definiering av området och identifiering av ytvattendrag. 

● Grundvattenbildning – Vart den sker och vart utströmning sker. 

● Grundvattenuttag – Registrering av vilka uttag som sker vart, både kommunala och 

enskilda uttag. 

● Grundvattenövervakning – Placering av provtagningsplatser i form av rör, brunnar eller 

naturliga källor. 

 

3.4 Steg fyra – Framställning av modeller 

Konceptuella modeller togs sedan fram för varje förekomst. De fullständiga modellerna finns i 

bilagorna A, B och C. För att senare kunna analysera dem insamlades även ytterligare fakta om 

de olika delarna som skulle visas i modellerna, och om den påverkan de undersökta parametrarna 

(till exempel topografin eller geologin) skulle kunna ha på grundvatten och grundvattenflöden. 

Under arbetet framkom att vissa delar inte var lika relevanta som det antagits eller var svåra att 

hitta relevant fakta om. Samtidigt uppkom nya parametrar som ansågs viktiga att ha med i 

modellerna. Utformningen ändrades därför under arbetets gång och upplägget på modellerna 

innehåller nu nedanstående fem numrerade punkter. Hur de kartor och den information som 

nämns i följande fem punkter togs fram beskrivs under nästa rubrik Insamling av information. 

 

1. Kort beskrivning av grundvattenförekomsten – Här beskrevs grundvattenförekomsten kort 

och dess utbredning och läge illustrerades med en figur. Detta för att snabbt få en 

övergripande bild av förekomsten. En karta som visar tillrinningsområdet tog också fram 

här. Den är till för att kunna avgöra inom vilket område det är viktigast att titta på 
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föroreningskällor som kan påverka grundvattenförekomsten. Den ger även en indikation 

på grundvattenflödets riktning från gränsen av tillrinningsområdet.  

 

2. Markegenskaper – Till denna del togs kartor som illustrerar förekommande jordarter, 

genomsläpplighet, topografi samt jordlagerföljder fram, i de fall information om 

lagerföljder fanns tillgänglig. Denna del togs med för att senare kunna rita flödespilar, 

eftersom vissa jordarter indikerar om området är ett in- eller utströmningsområde av 

grundvatten och för att troliga flödesriktningar kan uppskattas med hjälp av topografin. 

Denna del togs också med för att olika jordlager har olika genomsläpplighet, vilket kan 

påverka hur ämnen sprids i marken. 

 

3. Föroreningskällor – Här togs kartor över var punkt- och diffusa källor finns fram. 

Samtidigt beskrevs vilka de diffusa källorna är och punktkällorna listades, med en kort 

beskrivning av vilka sorters föroreningskällor varje punktkälla är. Detta gjordes för att 

senare kunna följa flödespilar från källorna och uppskatta vart olika föroreningar borde 

spridas och vart det därmed är lämpligt att ta prov för att fånga upp dem.  

 

4. Brunnar, källor och miljöövervakning – Till denna del framtogs kartor över vilka brunnar 

och källor som finns, samt vilka sorts brunnar det rör sig om. Vart det sker 

miljöövervakning just nu och vilka provtagningsplatser som inventerats av SGU 

(inventerade provtagningsplatser) noterades också här. Denna information togs fram för 

att kunna avgöra vilka nya miljöövervakningsstationer som skulle kunna vara lämpliga. 

Detta eftersom källor i allmänhet anses vara bättre och ge mer representativa 

provtagningsresultat än brunnar och rör, och för att det är smidigare att ta prov i befintliga 

brunnar eller källor än att sätta dit nya rör. 

 

5. Flöden – Här bestämdes flödesriktningar i grundvattenförekomsten och i tillhörande 

avrinningsområden och illustrerades med kartor. Denna del ansågs viktig för att visa vart 

vatten och eventuella föroreningar flödar. Som nämnts tidigare låg andra delar i modellen 

till grund för flödesriktningarna, så medan de andra delarna kunde sammanställas 

parallellt utformades denna del när de övriga var sammanställda.  
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3.4.1 Insamling av information 

Kartan i respektive modell som visar grundvattenförekomsten (punkt 1) togs från 

Vatteninformationssystem Sverige, VISS, vilket är en databas framtagen av 

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten (Vattenmyndigheterna 

et al., u.å). Den finns tillgänglig på internet och där går det att, genom en söktjänst, få fram kartor 

och information om grundvattenförekomster i Sverige. Information om grundvattenförekomster 

som kan hämtas i VISS är enligt Vattenmyndigheterna et al. (u.å) bland annat information om 

vattenrelaterade åtgärder, miljöövervakningsstationer och påverkanskällor. Därmed togs även 

delar av den information om föroreningskällor som finns i modellerna (punkt 3) från VISS. Det 

går att söka både på ort eller ID-nummer i söktjänsten. ID-nummer för respektive 

grundvattenförekomst i detta projekt finns i Resultat och i bilagorna A, B och C. På VISS:s 

hemsida finns också en kartjänst som kallas Vattenkartan, där den information som finns i 

databasen går att finna som olika lager på en karta. Där hämtades kartor över punktkällor, och 

viss information som går att få fram då punktkällorna markeras i karttjänsten. 

 

Ytterligare information om punktkällor erhölls från respektive länsstyrelse. Informationen 

hämtades då från en databas som kallas Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). Där lagras 

information om potentiellt förorenade områden, även kallade MIFO-objekt. Dessutom behandlas 

vissa av områdena i de åtgärdsplaner som gjorts och registrerats i VISS. 

 

De kartor som i varje modell visar tillrinningsområdet togs fram i GIS med information om 

tillrinningsområden inlagd av SGU.  

 

Informationen i kartorna över jordarter (punkt 2) hämtades från data som samlats in av SGU 

(SGU, 2014b). Större delen av dessa data har samlats in genom tolkning av flygbilder samt 

genom viss fältkontroll, framförallt nära vägar, där olika detaljerade lagerföljder samlats in vid 

vissa punkter. SGU:s kartor visar främst vilka jordarter som finns vid eller nära markytan, medan 

jordlager som ligger djupt och jordlager vars mäktighet inte är större än en meter enbart i vissa 

fall är redovisade (SGU, 2014b). Kartor som illustrerar markens genomsläpplighet är baserade på 

jordartskartorna och grundar sig enbart på jordarternas kornstorlek (SGU, 2014b). Kartorna 



14 

 

hämtades från SGUs websida ”kartvisaren” (SGU, u.å.b). Där finns en mängd kartor i olika 

skalor som tillhandahåller information om bland annat jord, berg, vatten och grundvatten i 

Sverige. På kartorna kan olika lager med information läggas till eller tas bort. Genom att använda 

zoomfunktionen ändras kartans skala. Skalorna i denna rapport anpassades så att det som önskas 

illustreras med hjälp av kartorna blev tydligt.  

 

Även kartor som visar topografi (punkt 2) och kartor som visar befintliga brunnar (punkt 4) 

hämtades från kartvisaren. Kartor över topografi togs fram från en karta som ursprungligen visar 

grundvattenmagasin (SGU & Lantmäteriet, 2016a), men där alla lager utom topografi och 

grundlager togs bort i karttjänsten. För brunnar konstruerades kartor och tabeller som visar både 

brunnarnas placering och vilken typ av brunn det rör sig om. Informationen till detta hämtades 

från karttjänsten och bygger främst på information som brunnsborrare är ålagda att skicka in till 

SGU enligt en lag som började gälla 1976 (SGU, u.å.c). Förutom brunnarnas läge 

sammanställdes också information om teknisk data rörande brunnarna, såsom dimensioner, 

vattenkapacitet och användningsområden. 

 

Figurer som visar flödesriktningar ritades med kartor från VISS som grund., efter att 

flödesriktningar både i och omkring förekomsterna hade uppskattats. Inom förekomsterna 

Taxingeåsen-Taxinge och Tranhult-Kåperyd bestämdes riktningarna utifrån pilar ritade av SGU. 

Dessa är oftast framtagna utifrån mätning av grundvattennivåer men kan även baseras på tidigare 

utredningar eller vara en bedömningar baserad på terrängens lutning, om den är tydlig, samt 

berggrundsytans lutning (Bovin, 2016). Innanför avrinningsområdet men utanför 

grundvattenförekomsterna uppskattades flödesriktningar främst med hjälp av de kartor över 

topografin som beskrivs i ovanstående stycke. För att kunna rita ut flödespilar gjordes antagandet 

att grundvattnet, precis som ytvattnet, rör sig från höjder. Varierade topografin mycket var det 

svårare att rita in pilar och vissa av dem bör därför anses som mer osäkra än andra. Hänsyn togs 

även till vattendrag. Om flödet i ett vattendrag var riktat åt ett håll ansågs det rimligt att 

grundvatten i närheten skulle flöda mot vattendraget, parallellt med det eller något där emellan. 

Om flödespilen ritades nära en sjö ansågs det troligt att grundvattnet strömmade mot sjön om det 

låg utanför grundvattenförekomsten. Inom grundvattenförekomster där flödespilar redan fanns 

ritades inga nya flödesriktningar in eftersom det ansågs för svårt att avgöra åt vilket håll vattnet 

borde flöda utan information om grundvattennivåer.  Detta på grund av att det inte ansågs möjligt 
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att anta att grundvattnet följer topografin i isälvsavlagringar, vilka är väldigt genomsläppliga. För 

Alby, där pilar från SGU saknades, gjordes antagandet att grundvattnet strömmar längs med 

förekomsten, och riktningen togs fram med hjälp av hydrauliska gradienter i industriområdet 

framtagna av Sweco (2015).  

 

3.5 Steg fem – Utvärdering av förekomster utifrån konceptuella modeller 

Utifrån de konceptuella modeller som togs fram i Steg fyra – Framställning av modeller 

utvärderades de tre valda förekomsterna genom analys av kartor från respektive konceptuell 

modell, se bilagor A, B och C. För att kunna gå in tillräckligt djupt i analysen valdes att fokusera 

mer på en förekomst. Förekomsten Taxingeåsen-Taxinge (Bilaga B) lades därför mer fokus på än 

övriga förekomster. Analysen gjordes för att besvara projektets frågeställning, det vill säga om 

det är möjligt att med hjälp av konceptuella modeller utvärdera befintliga 

miljöövervakningsstationer med avseende på representativitet och om det går att hitta nya 

representativa miljöövervakningsstationer. Det gjordes även för att avgöra vad som fattades om 

det inte ansågs möjligt. Under utvärderingen lades alla kartor fram samtidigt för att det skulle gå 

att jämföra och koppla samman information från dem. Framförallt analyserades kartorna över 

föroreningskällor och flödesriktningar samtidigt som jordartskartorna och 

genomsläpplighetskartorna fungerade som ett bra komplement när flödesriktningarna ansågs 

extra osäkra eller saknades. Metoden gick ut på att först, med hjälp av listan på punktkällor (finns 

i bilagorna A, B och C, under rubriken Punktkällor), ta reda på vilka påverkanskällor som hade 

någon av de högsta klassningarna 1 eller 2, eller av annan anledning verkade riskera att påverka 

grundvattnet betydande. Övriga källor togs inte lika stor hänsyn till vid analys eftersom de inte 

ansågs påverka vattnet särskilt mycket. När identifieringen var klar undersöktes, med hjälp av 

kartorna över flödesriktningar, vart grundvatten från punkt- och diffusa källor borde flöda. Detta 

gjordes för att undersöka vilka platser i förekomsten som vore bäst för att fånga upp föroreningar. 

Kartorna på brunnar och grundvattenkällor användes för att undersöka om någon av dessa kunde 

användas som miljöövervakningsstation vid platserna. Det undersöktes även om det fanns några 

delar av grundvattenförekomsten som såg ut att vara relativt opåverkade av föroreningskällor, för 

att alla olika delar av förekomsten skulle bli representerade vid provtagning.  
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3.6 Fältarbete 

Ett fältarbete genomfördes under projektet. Arbetet i fält var tänkt att ge en inblick i hur det går 

till vid inventering av framtida eventuella provtagningsplatser. Det skulle även visa hur 

provtagning av grundvatten går till. Fältarbetet varade i två dagar och under arbetet togs prover i 

enskilda brunnar, källor och grundvattenrör i trakterna kring Linköping och Norrköping. Till 

skillnad från de i detta projekt undersökta grundvattenförekomsterna gjordes fältarbetet vid 

grundvattenförekomster som ännu inte var inventerade av SGU.  

 

4 Framtagna konceptuella modeller 

I detta avsnitt presenteras sammanfattat de tre konceptuella modellerna för 

grundvattenförekomsterna Alby, Taxingeåsen- Taxinge och Tranhult- Kåperyd. De fullständiga 

modellerna går att finna i bilagorna A, B och C. Vid hänvisning till figur i bilaga anges till 

exempel figur A1 vilket motsvarar första figuren i Bilaga A. 

 

4.1 Konceptuell modell för Alby (SE693144-148304) 

4.1.1 Sammanfattning av konceptuell modell för Alby 

Grundvattenförekomsten Alby ligger i Ånge kommun, Västernorrlands län. Dess 

tillrinningsområde är 44,76 km2 vilket är cirka 15 gånger så stort som förekomsten. 

Akvifärstypen är porakvifär och utgörs till största delen av isälvssediment men även av 

älvssediment, vilket medför att genomsläppligheten generellt är ganska hög. Det finns 16 

punktkällor inom förekomsten. Några av punktkällorna har en hög riskklass vilket medför att 

förekomsten utsätts för betydande påverkan från förorenade områden. Dessutom finns två 

miljöfarliga verksamheter i förekomsten, Akzo Nobel Pulp and Performance – Albyfabriker och 

Elkapsling AB. Förekomsten är inte riskklassad för diffusa källor men tätort och större vägar 

finns i alla tillrinningsområden. Både väg 83 och väg 507 är primärt rekommenderade vägar för 

farligt gods, därmed finns risk att farliga ämnen sprids vid en trafikolycka. Alla 

tillrinningsområden utom ett område påverkas även av järnväg. Antalet brunnar i förekomsten är 

18, varav två är enskilda vattentäkter för hushåll, fritidshus eller mindre lantbruk. Tre 

provtagningsplatser har inventerats av SGU, där två av dem har provtagits under 2015. I mitten 

av förekomsten ligger den enda miljöövervakningsstationen vid namn Alby GV mittpunkt. 
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Flöden inom grundvattenförekomsten är generellt riktade mot nordost och följer förekomstens 

form. Medan flöden inom avrinningsområden i stort sett går mot förekomsten.  

 

4.1.2 Bilder och kartor i konceptuell modell för Alby  

Figur 1 (Lantmäteriet et al., 2016 och SGU, 2016b) visar grundvattenförekomsten och de 

potentiell förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring 

omkring) som finns inom förekomstens delavrinningsområden. De två onumrerade stjärnorna 

ligger utanför förekomstens delavrinningsområden. De av SGU inventerade 

provtagningsplatserna är markerade med blå punkter i figuren. 

 

 
Figur 1: Grundvattenförekomsten Alby (lila område) och de potentiell förorenade områden (stjärnor) och 

miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (svagt mörkblå linjer). De av SGU inventerade provtagningsplatserna är 

markerade med blå punkter. Skala 1:40000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  



18 

 

 

Figur 2 (Lantmäteriet et al., 2016 & Sweco, 2015) visar uppskattade flödesriktningar inom 

grundvattenförekomsten och figur 3 (Lantmäteriet et al. 2016) visar uppskattade flödesriktningar 

inom avrinningsområden till förekomsten. De svarta pilarna är uppskattade efter topografiska 

förhållanden och ytvattnets placering och de röda pilarna är tagna från grundvattengradienter 

uppmätta av Sweco (2015). Antagandet gjordes att grundvattnet strömmar längs förekomsten från 

syd till nord (Vikberg, 2016).  

 

 
Figur 2: Karta över grundvattenflöden. Svarta pilar visar uppskattad strömningsriktning inom 

grundvattenförekomsten Alby (lila område) baserad på geologi och ytvattnets placering. De röda pilarna 

visar strömningsriktningar framställda från uppmätta grundvattengradienter (Sweco, 2015). Skala 

1:22000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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Figur 3: Svarta pilar visar uppskattad strömningsriktning inom avrinningsområden där 

grundvattenförekomsten Alby (lila område) ingår baserad på geologi och ytvattnets placering. Skala 

1:60000 © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

4.2 Konceptuell modell för Taxingeåsen-Taxinge (SE656679-158654) 

4.2.1 Sammanfattning av konceptuell modell för Taxingeåsen-Taxinge 

Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge är 2 km2 stor, ligger i Nykvarns kommun i 

Stockholms län, och sträcker sig från Taxinge i norr till Ryssjön i söder. Dess tillrinningsområde 

är 13 gånger så stort som förekomsten, akvifärtypen är porakvifär och förekomsten består nästan 

uteslutande av isälvssediment. Genomsläppligheten är nästan uteslutande hög, utom på en plats i 

förekomstens norra del, strax norr om Lovlund. Där förekommer jordarten lera och 

genomsläppligheten är istället låg. Vad gäller potentiella föroreningskällor finns 17 identifierade 

punktkällor av olika riskklassning som bör tas i beaktning vid utvärdering av modellen. Två av 

punktkällorna utgörs av miljöfarliga verksamheter och tre är deponier som är klassade med 

betydande påverkan. Vägar utgör en av de diffusa påverkanskällorna. Den totala vägsträckningen 
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genom tillrinningsområdet är ca 15 km. Flera vägar saltas och en väg är rekommenderad för 

farligt gods. Även en järnväg går genom förekomsten och jordbruksmark förekommer på flera 

platser. Punkt- och diffusa källor illustreras i figur 4. Det finns 15 brunnar i förekomsten, de 

flesta långt norrut och inga längst i söder. Det finns en miljöövervakningsstation som heter 

Drottningkällan. Det finns två källor i förekomsten. De ligger båda i den nordligaste delen, 

mycket nära varandra och har inventerats av SGU år 2015. Längst i norr går grundvattenflödet åt 

söder medan det i övrigt går mot norr. I den södra halvan är riktningen mot nordväst och i den 

norra halvan mot nordost.  

 

4.2.2 Bilder och kartor i konceptuell modell för Taxingeåsen-Taxinge 

Figur 4 (Lantmäteriet et al., 2016 och SGU, 2016) visar grundvattenförekomsten och de 

potentiellt förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring 

omkring) som finns. Bilden täcker inte hela avrinningsområdena, men i de delar som ligger 

utanför bilden finns inga punktkällor. De provtagningsplatser som är inventerade av SGU är 

markerade med blå punkter. Den norra punkten är miljöövervakningsstationen Drottningkällan. 
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Figur 4: Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge (lila område) och de potentiellt förorenade 

områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom 

grundvattenförekomstens delavrinningsområden (svagt mörkblå linjer). De provtagningsplatser som 

inventerats av SGU är markerade med blå punkter. Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet I2014/00601, © 

Länsstyrelsen i Stockholms län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  

 

Figur 5 (Lantmäteriet et al. 2016 och SGU & Lantmäteriet 2016b) visar uppskattade 

flödesriktningar inom grundvattenförekomsten och inom avrinningsområden som förekomsten 

ligger i. De svarta pilarna är uppskattade efter topografiska förhållanden och ytvattnets placering 

och de gröna pilarna är tagna från SGU:s karta över grundvattenmagasin (SGU & Lantmäteriet, 

2016b). 
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Figur 5: Svarta pilar visar uppskattad strömningsriktning inom avrinningsområden där 

grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge (lila område) ingår, baserad på geologi och ytvattnets 

placering och gröna pilar visar strömningsriktningar tagna från SGU:s karta över grundvattenmagasin. 

Skala 1:55000 © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

 

4.3 Konceptuell modell för Tranhult-Kåperyd (SE639248-139603) 

4.3.1 Sammanfattning av konceptuell modell för Tranhult-Kåperyd 

Grundvattenförekomsten i Tranhult-Kåperyd är 3 km2 stor och ligger ca tio km nordväst om 

Jönköping, delvis i samhället Månsarp. Dess tillrinningsområde är fem gånger så stort som 

förekomsten, akvifärtypen är porakvifär och förekomsten består nästan uteslutande av 

isälvssediment. Andra jordarter förekommer endast i små mängder och genomsläppligheten är 
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generellt hög. Det finns flera olika möjliga föroreningskällor i och i närheten av förekomsten. Det 

finns 26 punktkällor varav vissa kan ha stor påverkan på grundvattenförekomsten. Två av dessa 

är anläggningar med miljöfarlig verksamhet, medan resterande är potentiellt förorenade områden. 

Dessa källor kan ha stor påverkan på grundvattenförekomsten och bör tas i beaktning vid 

utvärdering av provtagningsplatser. Ingen klassning av diffusa källor har gjorts i förekomsten. 

Däremot förekommer det både vägar och järnvägar. Dock är ingen av dessa varken primärt eller 

sekundärt rekommenderade för fordon med farligt gods, vilket leder till liten risk för olyckor med 

följden att föroreningar sprids. Antalet brunnar i förekomsten är 54, varav de flesta ligger i mitten 

av förekomsten eller i nordost. Tre provtagningsplatser har inventerats av SGU, där en av dem är 

en källa och enbart en av dem har provtagits under 2015. Flödet inom grundvattenförekomsten 

går, på de flesta platser, endera in mot vattendraget eller parallellt med vattendraget i nordlig 

riktning. I nord ser flödet istället ut att gå mot en specifik punkt. Flödet utanför förekomsten går i 

sydost mot förekomsten, i övriga delar är flödet istället riktat bort från förekomsten. 

 

4.3.2 Bilder och kartor i konceptuell modell för Tranhult- Kåperyd 

De punktkällor som finns i och i närheten av grundvattenförekomsten finns markerade och 

numrerade i figur 6 (Lantmäteriet et al., 2016 och SGU, 2016). Punktkällor markerade med 

stjärnor är potentiellt förorenade områden, medan stjärnor med en ring omkring är miljöfarliga 

verksamheter. De av SGU inventerade provtagningsplatserna är markerade med blå punkter.  
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Figur 6: Grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd (lila område) och de potentiellt förorenade områden 

(stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom 

grundvattenförekomstens delavrinningsområden (svagt mörkblå linjer). Figuren visar endast de delar av 

förekomsten och delavrinningsområdena där det finns punktkällor. De av SGU inventerade 

provtagningsplatserna är markerade med blå punkter. Skala ca 1:40000. © Lantmäteriet I2014/00601, © 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
 

                 

Figur 7 (Lantmäteriet et al. 2016 och SGU & Lantmäteriet 2016b) visar uppskattade 

flödesriktningar inom grundvattenförekomsten och figur 8 (Lantmäteriet et al. 2016) visar 

uppskattade flödesriktningar inom avrinningsområden där förekomsten ingår. De svarta pilarna är 

uppskattade efter topografiska förhållanden och ytvattnets placering och de gröna pilarna är tagna 

från SGU:s karta över grundvattenmagasin (SGU & Lantmäteriet, 2016b). 
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Figur 7: Svarta pilar visar uppskattade strömningsriktningar inom grundvattenförekomsten Tranhult-

Kåperyd (lila område) baserade på geologi och ytvattnets placering och gröna pilar visar 

strömningsriktningen tagen från SGU:s karta över grundvattenmagasin. Skala 1:30000. © Sveriges 

geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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Figur 8: Svarta pilar visar uppskattad strömningsriktning inom avrinningsområden där 

grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd (lila område) ingår baserad på geologi och ytvattnets 

placering. Skala 1:80000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601,© SMHI, © Lantmäteriet 

I2014/00601. 
 

5 Utvärdering av förekomster utifrån konceptuella modeller 

5.1 Alby  

I grundvattenförekomsten Alby är de flesta platserna som utgör en föroreningsrisk lokaliserade i 

och omkring industriområden i mitten av förekomsten. I den nordöstra delen av förekomsten 

finns inga områden som utgör en stor risk. Dock går flödet mot den delen av förekomsten, varför 

föroreningar ändå bör spridas dit.  

 

De platser som SGU har inventerat för provtagning (se figur 1) ligger utspridda i förekomsten. 

Den sydligaste provtagningsplatsen är bra eftersom den fångar upp hur vattnets kvalitet är innan 
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det påverkas av industriområdet (påverkanskällorna 1,2 och 3) och andra eventuellt förorenande 

områden, såsom påverkanskälla 11. Grundvattnet på denna plats kommer dock vara påverkat från 

vissa potentiellt förorenade områden utanför förekomsten, samt påverkanskällorna 16, 17 och 18. 

Det bör ändå vara det minst påverkade vattnet i förekomsten. Vid SGU:s inventering på den 

sydligaste platsen har noterats att platsen var opraktisk att ta prov på, därför behöver en alternativ 

plats i samma område tas fram.  

 

Utifrån placeringar och flödesriktningar dras slutsatsen att den mellersta av de 

provtagningsplatser som SGU har besökt bör fånga upp föroreningar från industriområdet och 

även från andra föroreningskällor inom förekomsten. De prover som SGU tagit på platsen visar 

dock inte alls så höga halter av krom och arsenik som förväntas läcka ut från industriområdet. Det 

tyder på att det förorenade grundvattnet i industriområdet inte flödar mot provtagningsplatsen, 

utan snarare rinner ner mot älven. Därför bör en miljöövervakningsstation placeras mellan 

industriområdet och Ljungan, se område 2 figur 9. Denna placering innebär dock att påverkan 

från övriga potentiellt förorenade områden i förekomsten inte fångas upp. Det kan därför vara 

nödvändigt med ytterligare en miljöövervakningsstation norr om påverkanskälla 6 och en bit bort 

från ån, se område 4 figur 9. En sådan placering skulle representera en större del av förekomsten 

och även kunna visa på eventuella föroreningar från påverkanskälla 10, som är en före detta 

deponi för grafitslam och kromhaltigt slam.  

 

Det är viktigt att fånga upp de föroreningar som sprids i förekomsten, men samtidigt bör det även 

undersökas om andra delar av förekomsten har bättre kvalitet. Därför är det bra med en 

miljöövervakningsstation söder om utsläppskällorna, se område 1 figur 9, men också en i den 

nordöstra delen av förekomsten, se område 3 figur 9. Genom provtagning i den delen fås 

information om hur långt föroreningarna sprids och hur de späds ut. Provtagning endast vid 

utsläppskällorna kommer inte vara representativt för varken den södra eller den nordöstra delen 

av förekomsten. 

 

Eftersom flödet i förekomsten inte är säkerställt och kan avvika från uppskattningarna är det 

viktigt att ta prover på de platser som väljs ut innan något definitivt beslut tas, för att försäkra sig 

om att den förorening som vill övervakas faktiskt fångas upp.  
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Eventuell påverkan från väg och järnväg bör vara ungefär lika i hela förekomsten, vilket gör att 

denna fångas upp oavsett placering av miljöövervakningsstationer. Undantag från detta kan vara 

vid provtagning väster om järnvägen och precis intill vägen. Detsamma gäller påverkan från 

tätort.  

 

Figur 9: Karta som visar uppskattade områden för placering av nya miljöövervakningsstationer (svarta 

ringar) inom grundvattenförekomsten Alby (lila område). Kartan är baserad på figur 2. Skala 1:30000. © 

Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

5.2 Taxingeåsen-Taxinge 

De två provtagningsplatserna som SGU har inventerat i förekomsten ligger i den norra änden av 

förekomsten. En av dem är den miljöövervakningsstation som används idag. Eftersom avståndet 

är långt från den södra delen av förekomsten finns en risk att dessa provtagningsplatser inte kan 

fånga upp hur vattnets kvalitet är där, trots att grundvattenflödet går från den södra delen till den 

norra.  
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Utanför förekomsten, ungefär på mitten vid påverkanskälla 5 (se figur 4), finns ett kärr som bör 

kunna vara ett utströmningsområde. Detta styrks av den flödesriktning som SGU uppskattat i 

området och som går att se i figur 5. De vattendrag som går från kärret är små och kan inte 

transportera särskilt stora mängder vatten. Detta tyder på att mycket av vattnet i den södra delen 

av förekomsten ändå stannar kvar och fortsätter flöda norrut inom förekomsten. Eftersom det 

finns en osäkerhet kring det eventuella utströmningsområdet och allt vatten från den södra delen 

av förekomsten inte med säkerhet flödar upp till den norra delen är det inte säkert att kvaliteten i 

den södra delen av förekomsten blir rätt representerad vid provtagning i den norra delen. Den 

södra delen av förekomsten har möjligen bättre kvalitet än den norra delen, eftersom där endast 

finns en påverkanskälla. Om så är fallet är det viktigt att detta syns vid provtagning eftersom det 

handlar om en stor del av förekomsten. Det skulle därför behövas en miljöövervakningsstation på 

mitten av förekomsten, se område 1 figur 10. Brunn 14 (se figur B10), där det idag sker ett stort 

vattenuttag, kan vara lämplig för detta. Ytterligare argument till att provta i detta område är att 

eventuella föroreningar från påverkanskälla 1 (se figur 4) bör fångas upp. Eventuell påverkan 

från denna påverkanskälla, som är en grustäkt och ett asfaltslager, kommer spridas norrut i 

förekomsten. 

 

Vid påverkanskälla 5 (se figur 4) flödar vattnet i förekomsten, som tidigare nämnts, mot nordväst, 

i riktning ut från förekomsten. Påverkanskälla 5 kommer därför troligen inte påverka 

grundvattenförekomsten märkvärt. Då området dessutom är en före detta skjutbana som sedan 

länge är nedlagd och har låg riskklass är det inte viktigt att ha en miljöövervakningsstation nära 

eller nedströms området. Påverkan från vägen som nu går över området är förmodligen mycket 

större. 

 

Den påverkan som vägen som går genom förekomsten har på grundvattnet kommer enligt 

modellen att spridas med vattnet norrut i grundvattenförekomsten. Därför fångar 

miljöövervakningsstationen Drottningkällan i figur B12 förmodligen upp en del av de 

föroreningarna. Avståndet från vägen till övervakningsstationen är dock relativt långt och höga 

koncentrationer av utsläppta ämnen från vägen kan hinna spädas ut eller fastläggas i marken. 

Detta medför att höga halter i grundvattnet i närheten av vägen inte kommer att upptäckas. Från 

vägen finns också påverkan direkt i förekomsten precis söder om vägen. Där går flödet mot 

nordväst, längs med vägen och ut mot ett utströmningsområde i form av ett kärr. Delar av det 
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förorenade vattnet kommer därför att hamna i kärret. Öster om förekomsten går flödet sannolikt 

från vägen ner mot Ryssjön. Föroreningar både från vägen och påverkanskälla 2 bör därför 

hamna i sjön och i grundvatten runtomkring. Det är osannolikt att vatten från sjön infiltreras till 

grundvattnet i grundvattenförekomsten eftersom sjöar normalt fylls på från grundvattnet. 

 

Hur vägen påverkar området från väster är mer osäkert. Där är terrängen flack och det är därför 

svårt att bedöma flödesriktningen. Troligtvis sprids föroreningar från vägen både mot sydost mot 

det förmodade utströmningsområdet och norrut mot förekomsten. De påverkanskällor som finns i 

området, punktkällor 6, 7 och 8 i figur 4, utgör alla en liten risk. Eventuella föroreningar från 

punktkällor 7 och 8 sprids gissningsvis inte till förekomsten, medan grundvattenflödet från 

punktkälla 6 går in mot förekomsten. Dessa flödesuppskattningar är dock mycket osäkra. 

 

Vart eventuella föroreningar från punktkälla 4 tar vägen är något osäkert, men då flödet 

förmodligen går söderut från platsen och flödet i förekomsten på den höjden går mot nordväst är 

det osannolikt att området har någon påverkan på förekomsten. 

 

Eventuella föroreningar från påverkanskälla 15 och 16 (se figur 4) bör inte nå 

grundvattenförekomsten trots att topografin tyder på ett flöde mot förekomsten, eftersom de 

uppskattningar av flödet som gjorts inom förekomsten är säkrare och visar på att vattnet i det 

området flödar ut ur förekomsten. Det kan vara så att vattnet från båda hållen strömmar ner mot 

det vattendrag som ligger där. 

 

Påverkanskälla 14 ligger utanför förekomsten, men eventuella föroreningar från det området 

flödar in i förekomsten. Påverkan från detta fångas upp i den befintliga 

miljöövervakningsstationen, se område 2 figur 10. 

 

Den befintliga miljöövervakningsstationen ligger både utanför förekomsten och utanför 

tillrinningsområdet. Då grundvattnet i förekomsten flödar mot miljöövervakningsstationen kan 

den ändå representera grundvattnet inom förekomsten, trots att det till en början verkade ologiskt 

att ha en station som inte ligger inom förekomsten.  
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Strax norr om motorvägen finns tre stycken påverkanskällor som ligger mycket nära varandra, 

punktkällorna 9, 10 och 11 i figur 4. Påverkanskällorna 10 och 11 utgör en lägre risk (se Bilaga B 

under Påverkanskällor) och det är därför inte så viktigt att en miljöövervakningsstation 

representerar vatten som kommer från de platserna. Dessutom ligger platserna på gränsen till ett 

område där genomsläppligheten i marken är lägre, och det kan hända att påverkan på 

grundvattnet därför är mindre. Påverkanskälla 9 tillhör riskklass 2 och det är därför viktigt att 

fånga upp eventuell påverkan från detta område vid provtagning. Punktkälla 9 ligger också i ett 

område där jordarten är isälvsavlagringar och inte på mark med hög lerhalt så som punktkällor 10 

och 11.  

 

Inget fokus har lagts vid att analysera hur eventuella föroreningar sprids från påverkanskälla 3 (se 

figur 4) eftersom grustäkten är nedlagd. Ingen större analys har heller gjorts kring påverkanskälla 

12 eftersom området tillhör en låg riskklass. Med tanke på de riktningar i vilka föroreningar 

sprids i förekomsten, och de avstånd som finns mellan opåverkade områden och påverkade 

områden vore det lämpligt att ha fler miljöövervakningsstationer än den som finns idag. Risken är 

annars stor att vattenkvaliteten i förekomsten inte blir rätt representerad. Som tidigare nämnts 

vore en plats i närheten av brunn 14 lämplig för att övervaka kvaliteten i den del av förekomsten 

som ligger söder om motorvägen, se område 1 figur 10. Ytterligare argument för att ha en 

miljöövervakningsstation där är att det är viktigt att övervaka kvaliteten i det vatten som används 

som dricksvatten, vilket vatten från brunn 14 gör. För att övervaka påverkan från 

påverkanskällorna 6 och 9, och för att fånga upp den påverkan som sker från motorvägen innan 

koncentrationerna hinner spädas ut, bör ytterligare en miljöövervakningsstation finnas strax norr 

om påverkanskällorna 9,10 och 11, se område 3 figur 10. En önskan om exakt placering av 

miljöövervakningsstationen går inte att göra då inga detaljerade flödesriktningar är bestämda i det 

området.  

 

Om det endast finns resurser till en miljöövervakningsstation bör den vara placerad där den är 

idag eftersom flödet går från andra änden av grundvattenförekomsten mot den nuvarande platsen. 

Dessutom strömmar vattnet som ligger norr om miljöövervakningsstationen också mot stationen. 
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Figur 10: Karta som visar uppskattade områden för placering av nya miljöövervakningsstationer (svarta 

ringar) inom grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge (lila område). Kartan är baserad på figur 5. 

Skala 1:30000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601 

 

 

5.3 Tranhult-Kåperyd 

Här presenteras en preliminär analys för Tranhult-Kåperyd. Slutsatserna om 

grundvattenförekomsten skulle kunna utvecklas vid vidare analys av modellen. Figur 11 kan i 

denna del ses som ett hjälpmedel till att förstå de platser som diskuteras. I norra delen av 

grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd finns många påverkanskällor (18-23) inom ett ganska 

litet område, se figur 6. Vissa av dessa utgör en liten risk, medan andra tillhör högre riskklasser. 
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Eftersom detaljerad information om flödesriktningar i området inte finns har påverkanskällorna 

analyserats som om de vore en. Eventuella föroreningar från området bör spridas västerut enligt 

den flödesriktning som uppskattats. Denna är enbart baserad på topografi och den uppdelning av 

grundvattenmagasinet som gjorts är därmed lite osäker. 

 

Den norra delen av förekomsten har två ändar (se figur 6 och 7). Vid den punkt där dessa möts 

flödar vattnet från alla håll och möts vid det ytvattendrag som rinner norrut längs med hela 

förekomsten. En idé är att placera en provtagningsplats där grundvattnet möts, för att representera 

flera delar av förekomsten, se figur 11 område 1. Det går dock inte att avgöra exakt var vattnet 

från de olika delarna möts, och det kan också vara så att vattnet blandas först när det strömmat ut 

i ytvattendraget. För att vara säker på att representera alla delar behövs därför tre stycken 

miljöövervakningsstationer, en i varje del. Om det inte finns resurser till alla dessa 

miljöövervakningsstationer kan övervakning av den nordvästra delen av förekomsten prioriteras 

bort, eftersom denna del utgör en mycket liten andel av förekomsten och dessutom inte påverkas 

av någon punktkälla. I den nordöstra delen av förekomsten finns eventuellt föroreningar från 

påverkanskällorna 18-23. Denna del är därför viktigare att övervaka. Grundvatten som kommer 

söderifrån är också viktigt att övervaka eftersom det kan påverkas av de många potentiella 

påverkanskällor som ligger centralt i förekomsten och dessutom av tätorten Månsarp. I den norra 

delen av förekomsten finns tyvärr inga kända lämpliga brunnar, källor eller provtagningsrör att 

använda för miljöövervakning. Då det är troligt att grundvattnet strömmar ut i ytvattendraget kan 

det dock gå att hitta naturliga källor i området.  

 

De tre provtagningsplatser som SGU har inventerat i förekomsten ligger på en rad från väst till 

öst i den mellersta delen av förekomsten, se figur 6. Provtagningsplatsen längst österut är källan 

Månsarp. Allt vatten söder om denna källa flödar till källan eftersom vattnet i förekomsten 

strömmar in mot sjön och sedan norrut. Denna provtagningsplats, men också de andra två som 

SGU har inventerat representerar den södra delen av förekomsten där vattnet bör vara relativt 

opåverkat. Det är bra eftersom detta är en stor del av förekomsten. Vid provtagning i punkten 

längst österut provtas vatten som blivit påverkat av påverkanskällorna 2, 3 och 6. Då punktkälla 6 

tillhör riskklass 2 är den viktig att fånga upp. Detta innebär dock att denna provtagningsplats 

sämre representerar den opåverkade delen av förekomsten. Därför kan den mellersta 

provtagningsplatsen vara bättre, se område 2 figur 11. Ett alternativ kan också vara att placera en 
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provtagningsplats strax söder om påverkanskälla 6, se figur 11 område 4. Eftersom flödet i den 

södra delen av förekomsten går mot nordost, mot sjön/ytvattendraget, ger provtagningsplatsen 

längst västerut en sämre representation av förekomsten. Risk finns att vatten i den punkten 

snarare visar på kvaliteten utanför förekomsten. 

 

Då alla tre provtagningsplatserna ligger relativt nära en större väg bör vattnet som provtas där 

vara påverkat av denna, dock kan påverkan variera. Vid vinterunderhåll av vägen nära 

provtagningsplatserna används endast en mindre mängd salt i sanden, medan den väg som går 

norr om provtagningsplatserna saltas. Det innebär att påverkan från vägar kan vara större än vad 

prover som tas på dessa provtagningsplatser skulle indikera. Vid den mellersta 

provtagningsplatsen bör vattnet vara mer påverkat från vägen. Vill föroreningar från vägen 

fångas upp bör den mellersta provtagningsplatsen användas som miljöövervakningsstation. 

Sydost om provtagningsplatserna finns inga uppskattade flöden inom förekomsten. Gissningsvis 

flödar vattnet dock mot sjön/vattendraget och sedan norrut. Det innebär att påverkan från 

järnvägen rör sig i riktning mot provtagningsplatsen som ligger längst österut, men inte mot de 

andra. Det är önskvärt att fånga upp eventuell påverkan från järnvägen vid provtagning för att 

kunna utvärdera dess påverkan på grundvattnet. Samtidigt är det viktigt, om en prioritering måste 

göras, att representera den sydvästra delen av förekomsten där påverkan är liten. 

 

Då SGU inventerade platser i förekomsten 2015 togs prover endast i provtagningsplatsen som 

ligger längst västerut. Enligt Ohlanders (2016a) ansågs den mellersta provtagningsplatsen 

opraktisk och källan Månsarp, som är placerad längst österut, var vid tillfället uttorkad. Den 

information som finns om källan visar också att flödet är lågt (se figur C14). Att använda en källa 

som miljöövervakningspunkt är generellt sett bra men i detta fall, där källan visade sig vara 

uttorkad, kan det vara olämpligt. Ett alternativ kan vara att sätta ett provtagningsrör på ungefär 

samma plats om ingen annan källa går att hitta i närheten. 

 

Strax norr om de inventerade provtagningsplatserna finns ett flertal påverkanskällor. 

Föroreningar från dessa kommer inte att synas vid provtagning på de besökta platserna. Med en 

miljöövervakningsstation placerad i den norra delen av förekomsten, som tidigare diskuterats, 

fångas dock denna påverkan upp, se figur 11 område 1. En av de föroreningskällor som missas 

vid provtagning i någon av de inventerade punkterna är påverkanskälla nummer 11, se figur 6.  
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Då denna tillhör riskklass 2 är den viktig att övervaka. Vid provtagning längst norrut i 

förekomsten är det troligt att föroreningarna från föroreningskälla 11 inte fångas upp då 

grundvattnet förmodligen flödar in i det närliggande vattendraget norr om punktkällan. En 

lösning skulle kunna vara att ha en miljöövervakningsstation strax norr om påverkanskälla 11 

som fångar upp föroreningar från både påverkanskälla 11 och påverkanskälla 6 (se figur 11 

område 3). I ett sådant fall är det dock svårare att avgöra vilken påverkanskälla som är orsaken 

till föroreningar. Hade mer information funnits om vilka ämnen de olika källorna släpper ut hade 

det gått att avgöra om en provtagningsplats ändå går att använda för att övervaka båda 

utsläppskällorna. 

 

Figur 11: Karta som visar de områden som diskuterats i ovanstående text gällande 

grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd (lila område). Kartan är baserad på figur 7. Skala 1:30000. © 

Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601 
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6 Diskussion 

6.1 Utvärdering av modellerna 

6.1.1 Alby 

Den första slutsatsen som drogs när grundvattenförekomsten Alby analyserades var att den 

konceptuella modellen gav underlag för att ta fram representativa provtagningsplatser. Dock hade 

mer detaljerad information om hur flödet ser ut varit önskvärd. Flödena som har uppskattats i 

förekomsten är baserade på antagandet att grundvattnet flödar längs med förekomsten och är 

alltså mycket storskaliga. Endast inom industriområdet finns mer detaljerade flödesriktningar. 

Det gör att det inte går att säga exakt hur föroreningar från en viss påverkanskälla kommer att 

spridas, vilket innebär att nya provtagningsplatser endast kan föreslås översiktligt.  

 

Informationen om jordarter och genomsläpplighet användes inte vid den analys som gjordes av 

förekomsten. 

 

6.1.2 Taxingeåsen-Taxinge 

Sammanfattningsvis kan sägas att den konceptuella modell som tagits fram för 

grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge går att använda för att avgöra om en 

miljöövervakningsstation eller inventerad provtagningsplats är bra eller inte, samt för att ge 

förslag på nya lämpliga platser. Att förekomsten i detta fall är relativt liten samt att flödespilar 

framtagna av SGU använts gör att den konceptuella modellen fungerar bra för att ge en bild av 

hur vattenkvaliteten förväntas variera inom förekomsten.  

 

Ytterligare information som hade varit bra att veta är huruvida Ryssjön har problem med 

vattenkvaliteten. Det hade också varit bra att veta med större säkerhet hur flödet ser ut på mitten 

av förekomsten där det eventuella utströmningsområdet ligger. Huruvida det är ett 

utströmningsområde eller inte kan behöva undersökas på plats.  

 

Information om de jordarter som finns i området, samt genomsläppligheten har diskuterats. 

Nästan alla påverkanskällor ligger på isälvsavlagringar eller annat grovkornigt material och i 

områden där genomsläppligheten är hög, och därför påverkas grundvattnet lika med avseende på 

jordarter och genomsläpplighet i hela förekomsten. 
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6.1.3 Tranhult-Kåperyd  

För grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd var det svårare att dra slutsatser utifrån den 

konceptuella modellen än för Taxingeåsen-Taxinge och Alby. Analysen av förekomsten 

kompliceras delvis av att många potentiella föroreningskällor finns, men till största del beror det 

på att Tranhult-Kåperyd är en mycket större förekomst. Det var också lättare i en långsmal 

förekomst där allt vatten flödar från ena änden till den andra. Det skulle därför behövas mer 

detaljerad information om flödet och föroreningskällor i en så här stor förekomst. Om endast tre 

miljöövervakningsstationer ska användas i förekomsten, enligt EU:s minimikrav, krävs stor 

eftertänksamhet och det är trots detta svårt att hitta tre punkter som kan ge en representativ bild 

av vattenkvaliteten i hela förekomsten.  

 

I den konceptuella modellen för Tranhult-Kåperyd finns mycket lite information om de 

eventuella påverkanskällor som finns i och i närheten av förekomsten. För att göra en bra 

bedömning av de inventerade provtagningsplatsernas representativitet och ta fram nya 

miljöövervakningsstationer krävs mer information om påverkanskällorna och vilka ämnen som 

sprids från dessa. Detta innebär dock att framtagandet av modellen tar väsentligt mycket längre 

tid. För att placera nya miljöövervakningsstationer på de mest optimala platserna behövs också en 

bättre förståelse av grundvattenströmningen kring de påverkanskällor som finns.   

 

Vid analysen av Tranhult-Kåperyd har jordartskartan inte varit till någon direkt nytta.   

 

6.2 Generell analys 

Det finns många faktorer som påverkar i vilken riktning, hastighet och utsträckning en förorening 

sprids i grundvattnet. Bland annat beror det på vilken typ av förorening det är. Även information i 

genomsläpplighets- och jordartskartor kan användas för att diskutera flödesriktning. Tanken var 

från början att i projektet noga undersöka befintliga punktkällor och utifrån information om vilka 

ämnen som spreds från punktkällorna, dessa ämnens egenskaper samt flödesriktningar dra 

slutsatser om hur föroreningarna sprids. Slutsatserna skulle sedan användas för att avgöra om 

föroreningarna fångades upp av de befintliga miljöövervakningsstationerna. I detta projekt gjorde 

tidsbegränsning och brist på information att det inte gick att gå in på djupet med vilka ämnen det 

var som släpptes ut och hur de ämnena sprids, samt vilken jordart som fanns på olika djup. I 
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genomsläpplighets- och jordartskartor syns endast information om jordarten i olika lager men inte 

dess tjocklek. Att kartan visar till exempel ler i det översta lagret medan det kanske är grus i ett 

undre lager gör att det blir svårt att avgöra flödet en längre bit under markytan. Lagerföljder och 

tjocklekar utgör en stor mängd information som är mycket svår att analysera utan en matematisk 

modell. Däremot kan information om ämnenas densitet, löslighet i vatten och rörlighet i mark 

vara användbar om en djupare analys ska göras.  

 

Information om jordarter och genomsläpplighet togs fram för de områden som analyserades och 

ett försök gjordes att dra slutsatser utifrån dessa. I de framtagna modellerna finns det jordlager av 

lera som skulle kunna vara tätande lager. Det är möjligt att en påverkanskälla som ligger på ett 

tätande lager påverkar grundvattnet mindre eftersom en del föroreningar fastnar i marken på 

grund av den dåliga genomsläppligheten. Det går dock inte att säga att det går att bortse från en 

påverkanskälla bara för att den ligger i ett område där det finns tätande lager i marken. 

Informationen om tätande lager kan dock användas ifall en prioritering måste göras. Om en 

föroreningskälla ligger på ett stort område med hög lerhalt, i ett tjockt lager, är risken mindre att 

föroreningarna sprids och denna källa kan då få lägre prioritet.  

 

Med modellerna som grund märks det tydligt att det behövs fler miljöövervakningsstationer för 

att fånga upp de olika ”typer” av vatten som kan finnas i förekomsten, det vill säga både 

grundvatten med bra och dålig kvalitet. I vissa fall kan större delen av förekomsten vara 

opåverkad och det är viktigt att denna del representeras. Samtidigt är det viktigt att fånga upp den 

påverkan som finns i området och som utgör en risk för kvaliteten på vattnet i förekomsten. Det 

kan vara bra att ha en miljöövervakningsstation precis vid en föroreningskälla eftersom man då 

vet att det är den punkten som påverkar. Samtidigt är det då endast en liten del av förekomsten 

som representeras. Ytterligare en faktor att ta med när miljöövervakningsstationer väljs ut är var i 

förekomsten det sker uttag för dricksvatten, eftersom det är av intresse att bevaka kvaliteten i 

sådana vatten. 

 

Ett sätt att fånga upp de olika “typer” av vatten som finns i förekomsten är att dela in den i delar 

där vissa delar är opåverkade och andra utsätts för större påverkan. Denna indelning kunde göras 

med hjälp av modellerna. Delarna behöver inte vara lika stora, utan det viktiga är att kvaliteten i 

områdena förväntas vara olika. Miljöövervakningsstationer placeras sedan ut så att prover tas från 
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alla delar. På så sätt blir hela förekomsten representerad. Eftersom antalet 

miljöövervakningsstationer vill begränsas kan en utgångspunkt vara att dela in förekomsten i så 

många delar som det finns resurser till att övervaka. En prioritering får då göras över vilka 

områden i förekomsten som behöver vara en egen del. Vid uppdelningen studeras 

flödesriktningar och påverkanskällor och för prioritering mellan påverkanskällor kan, som 

tidigare nämnts, information om jordarter, genomsläpplighet och tätande lager användas. 

 

De konceptuella modeller som har tagits fram har varit tillräckliga för att kunna göra en analys av 

områdena och få en översiktlig bild av hur föroreningar sprids och huruvida befintliga 

miljöövervakningsstationer är tillräckliga. Analysen har dock innehållit en del spekulationer som 

varit mindre säkra, och det kan konstateras att mer detaljerad information om flöden hade varit 

nödvändig för att fullt ut kunna göra en bedömning av befintliga miljöövervakningsstationer. 

Flödespilar i mer detaljerad skala hade också varit till stor hjälp när nya 

miljöövervakningsstationer ska placeras ut. Med bredare tidsramar för projektet hade en 

grundligare analys av förekomsterna kunnat utföras och säkrare slutsatser kring representativitet 

hade varit lättare att dra. 

 

6.3 Osäkerheter och begränsningar 

Under projektets gång har många uppskattningar och förenklingar varit nödvändiga att göras, 

vilket gör att ett antal felkällor måste tas med i tolkningen av resultatet. Först och främst gjordes 

ett urval av vad den konceptuella modellen skulle innehålla. Dessutom var det svårt att få fram 

information om vissa delar av den konceptuella modellen.  

 

Information om utsläppskällor tillhandahölls från Länsstyrelserna, och var baserad dels på 

registrerade miljöfarliga verksamheter och dels på identifiering och inventering av potentiellt 

förorenade områden. En del av dessa var klassade enligt en skala, medan andra saknade 

klassning. Vilka ämnen som dessa verksamheter släpper ut var inte heller helt enkelt att ta fram 

under den tid som funnits. Med anledning av detta har det varit svårt att exakt kunna dra 

slutsatser kring hur dessa utsläppskällor påverkar grundvattenförekomsten.  
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För att bedöma olika utsläppskällors spridning har översiktliga flödespilar använts. En del av 

pilarna är tagna från SGU:s kartvisare där strömningsriktningen oftast är framtagen genom 

grundvattennivåmätningar, och för en del av grundvattenförekomsten Alby har pilar från 

grundvattennivåmätningar utförda av Sweco använts. De resterande pilarna har uppskattats med 

hjälp av information i kartorna över topografi, ytvatten, grundvattendelare, ytvattendragens 

strömningsriktning samt teorier om hur grundvattnet rör sig inom en grundvattenförekomst. Från 

början var det dessutom tänkt att information om vilka uttag som sker från förekomsten skulle 

användas för att bestämma detaljerade flöden i förekomsten. Detta har inte kunnat göras, dels på 

grund av bristfällig information om hur stora uttag som sker i olika brunnar, och dels på grund av 

tidsbrist. Ytterligare en faktor som kunde tänkas påverka flödet var de många energibrunnar som 

fanns i de områden som undersökts. Mer information om hur dessa påverkar grundvattnet hade 

varit bra att ha, eftersom borrandet av energibrunnar kan bilda sprickor i berget som påverkar 

vattnets flöde. Sammantaget resulterar detta i att flödesriktningarna som använts, speciellt de 

uppskattade, bidrar till en osäkerhet i hur väl de konceptuella modellerna kan användas.   

 

När kartorna över både utsläppskällor och grundvattenflödesriktningar togs fram gjordes detta 

inom avrinningsområdet för ytvatten. En säkrare metod för att ta fram flödespilar hade varit att 

titta på tillrinningsområdet för grundvatten, då detta gett en bättre bild av vilka strömningar 

utanför förekomsten som kan ha påverkan på förekomsten. När det gäller påverkanskällor sker 

påverkan från hela avrinningsområdet, då utsläpp även kan rinna ovan markytan och nå 

förekomsten den vägen. 

 

6.4 Fältarbete 

Det var värdefullt att se hur det går till vid inventering eftersom konceptuella modeller i 

framtiden kan tänkas användas för att besluta om vilka befintliga brunnar, rör och källor det är 

bäst att inventera. Fältarbetet gav en inblick i hur tidskrävande det kan vara att ta prover eftersom 

avstånden mellan utsedda platser ofta kan vara stora, det ibland kan ta tid att hitta till platserna 

och det ibland är svårt att få tag på ägaren till brunnen. 
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7 Slutsats 

Metodiken för att ta fram en enkel konceptuell modell för bedömning av provtagningsplatsers 

representativitet testades på tre grundvattenförekomster. De konceptuella modeller som tagits 

fram har varit tillräckliga för att kunna göra analyser av grundvattenförekomsterna och få en 

översiktlig bild av hur föroreningar sprids och huruvida befintliga miljöövervakningsstationer är 

tillräckliga. Med hjälp av modellerna har det även gått att ta fram förslag på nya 

miljöövervakningsstationer i de flesta fall. Det kan konstateras att information om 

flödesriktningar inom förekomsten är avgörande för hur säker bedömning som kan göras. Det är 

lika viktigt med information om de påverkanskällor som finns i området.  

 

För att underlätta prioriteringen av föroreningskällor skulle det vara bra att ha information om hur 

de påverkande ämnena i respektive källa sprids. För lite information om vilka ämnen respektive 

föroreningskälla släpper ut gjorde att denna prioritering ibland var svår att göra på förekomsterna 

som analyserades i detta projekt. Däremot var information om påverkanskällornas riskklassning 

till stor hjälp. Den information som tagits fram till de konceptuella modellerna om jordarter, 

genomsläpplighet och vilka brunnar som finns i området har inte varit till stor användning. De 

har till viss del använts vid bestämning av flöden, men generellt sätt har det varit för svårt att dra 

några slutsatser utifrån den informationen. Om grundvattenförekomsten är isälvsavlagringar kan 

informationen om jordarter vara överflödig, då genomsläppligheten är relativt stor överallt.  

 

Informationen om befintliga brunnar har använts vid diskussion om framtida 

miljöövervakningsstationer, dock i mycket liten utsträckning. Om mer tid finns till analys kan 

informationen om jordarter, genomsläpplighet och brunnar vara till nytta, annars bör inte fokus 

läggas på dessa delar vid framtagande av den konceptuella modellen. Det går åt mycket tid till 

framtagandet av en konceptuell modell även om innehållet i modellen begränsas så som i det här 

projektet. Information ska letas fram från många olika databaser och bra kartor ska tas fram för 

att få en översikt, men samtidigt ge en detaljerad bild av förekomsten. När förekomsten ska 

analyseras utifrån modellen är det ändå tacksamt att ha mycket information, framför allt om 

flöden och påverkanskällor.  
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Syftet som var att undersöka om det med hjälp konceptuella modeller går att utvärdera befintliga 

miljöövervakningsstationer och inventerade provtagningsplatser samt förslå nya 

provtagningsplatser har uppfyllts. Med hjälp av modellerna som tagits fram går det att ge förslag 

på nya miljöövervakningsstationer och resonera kring befintliga provtagningsplatser och hur väl 

de representerar förekomsten. Ett förslag på hur nya miljöövervakningsstationer kan tas fram är 

att med hjälp av informationen i modellerna dela upp den aktuella grundvattenförekomsten i flera 

delar utifrån den kvalitet vattnet förväntas ha. Sedan kan miljöövervakningsstationer placeras ut 

på ett sådant vis att alla delar blir representerade. 
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1 Kort om förekomsten  

Enligt Vatteninformationssytem Sverige (Vattenmyndigheterna et al., u.å.) ligger 

grundvattenförekomsten Alby i Ånge kommun, Västernorrlands län. Arean av förekomsten är 3 

km2 och dess läge och utbredning kan ses i figur A1 (Vattenmyndigheterna et al., 2016a). Den 

geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning är översiktlig, baserad på regionala, 

hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material. Alby är en sand- och grusförekomst och 

akvifärtypen är porakvifer.  

 

 
Figur A1: Karta över grundvattenförekomsten Alby (blått område). Skala 1:250000. © 

Vattenmyndigheterna, © Länsstyrelserna, © Havs- och vattenmyndigheten, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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1.1 Tillrinningsområde  

Figur A2 är framtagen med hjälp av arcGIS där data erhållits från Sveriges geologiska 

undersökning (2016a) med bakgrundskarta från Lantmäteriet (2016). Figuren visar förekomstens 

tillrinningsområde med arean 44,76 km2, det vill säga cirka 15 gånger större än 

grundvattenförekomsten. 
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Figur A2: Karta över tillrinningsområdet till grundvattenförekomsten Alby. Den lilarandiga arean 

avgränsad med en lila, tjock linje illustrerar tillrinningsområdet. Den svartsträckade arean, avgränsad 

med en tjock svart linje illustrerar grundvattenförekomsten. De blå prickarna markerar de inventerade 

provtagningsplatserna 2015. Skala 1:50 000 © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © 

Lantmäteriet I2014/00601. 
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2 Markegenskaper  

2.1 Topografi  

Figur A3 är framtagen från SGU:s kartvisare (SGU & Lantmäteriet, 2016a), och innehåller 

information om bland annat topografin i området kring Alby. För att tydliggöra var topografiska 

höjder förekommer inom och nära grundvattenförekomsten har dessa markerats ut med en röd 

cirkel.  

 

 
Figur A3: Karta över Alby i skala 1:100 000 med topografiska höjder markerade med en röd cirkel. © 

Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 

 

 

2.2 Jordarter och skikt  

Förekomsten utgörs av en sand och grusförekomst med akvifertypen porakvifer 

(Vattenmyndigheterna et al., u.å.). 

 

I figur A4 (SGU & Lantmäteriet (2016e) presenteras de jordarter som finns inom och omkring 

grundvattenförekomsten. På den karttjänst där kartan är hämtad (SGU & Lantmäteriet (2016e) 

presenteras två olika lager av jordarter. Enligt SGU (2014) är grundlagret det jordlager som 
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dominerar vid karteringsdjupet 0,5 meter och som har en mäktighet som är betydligt större än 0,5 

meter. Klassningen “tunt eller osammanhängande ytlager” får det lager som ligger vid ytan samt 

har en mäktighet under 0,5 meter eller är osammanhängande och har en medelmäktighet på 0,5-

1,0 meter. 

 

Information i detta stycke har hämtats från den karttjänst där figur A4 har hämtats om inget annat 

anges. Figuren är framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016b). Jordarterna som förekommer i 

Alby i ett osamanhängande eller ytnära lager är torvjord, vilken ligger över sandigt 

isälvssediment, samt lera-silt över morän. Jordarterna som förekommer i form av grundlager är 

torv, morän, flytjord eller skredjord, älvsediment både av sand och av grus samt isälvssediment 

av sand och grus. Figur A4 illustrerar jordarterna som finns på platsen där 

grundvatenförekomsten ligger. I största delen av förekomsten utgör isälvssediment grundlagret, 

men även älvsediment är vanligt. Genomsläppligheten av ämnen är nästan uteslutande hög, vilket 

visas i figur A5 från SGU & Lantmäteriet (2016c). 
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Figur A4: Jordartskarta för grundvattenförekomsten Alby, med teckenförklaring av de jordlager som finns 

på grundvattenförekomsten eller i närheten. Den gråmarkerade arean betyder oklassad jordart. Skala: 

1:25000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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Figur A5: Karta som visar genomsläppligheten för jordarterna i Alby. Skala 1:25000. © Lantmäteriet 

I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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3 Påverkanskällor 

Förekomsten har för höga halter av krom och arsenik (Länsstyrelsen Västernorrland, 2015a), 

bland annat på grund av utsläpp från pågående verksamhet. Detta gör att påverkan av verksamhet 

och förorenade områden är betydande för den kemiska statusen (Vattenmyndigheterna et al., 

2015a). De största föroreningarna i området är krom, dioxin, koppar, barium, bly, kvicksilver, 

och arsenik (Vattenmyndigheterna et al., 2015a). 

 

3.1 Förorenade områden och miljöfarliga verksamheter 

Enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2015b) finns det 16 stycken MIFO-objekt inom 200 

meter från förekomsten, varav några har en hög riskklass. Detta gör att grundvattenförekomsten 

utsätts för betydande påverkan från förorenade områden. Dessutom drivs två miljöfarliga 

verksamheter i området, och även dessa har betydande påverkan på grundvattenförekomsten 

(Vattenmyndigheterna et al., 2013a). Dessa är Akzo Nobel Pulp and Performance, Albyfabriker 

och Elkapsling AB. Figur A6 (Lantmäteriet et al., 2016) visar grundvattenförekomsten, 

potentiellt förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring 

omkring) som finns inom förekomstens delavrinningsområden. De två onumrerade stjärnorna 

ligger utanför förekomstens delavrinningsområden. I figur A7 (Lantmäteriet et al., 2016) är 

förekomsten mer inzoomad så att numreringen i de centrala delarna av Alby syns tydligare. Efter 

figurerna följer en lista med information om de olika områdena. Informationen är hämtad från 

den karttjänst som finns på VISS, som kallas Vattenkartan, och från dokument som upprättats om 

MIFO-objekt och finns i Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). Informationen om de olika 

påverkanskällornas objektsnummer, anläggningsnummer, branschtilldelning och riskklassning är 

hämtad från karttjänsten i VISS (Länsstyrelserna, u.å.) om inget annat anges. 
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Figur A6: Grundvattenförekomsten Alby (lila område) och de potentiell förorenade områden (stjärnor) 

och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (svagt mörkblå linjer). Skala 1:40000. © Lantmäteriet I2014/00601, © 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  
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Figur A7: Grundvattenförekomsten Alby (lila område) och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) 

och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomsten. Skala 

1:10000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen i Västernorrlands län, © SMHI, © Sveriges 

geologiska undersökning I2014/00601.  
 

 

1.      Objekt 110885. Alby karbidfabrik/Elkapsling AB 

Objektet är ett MIFO-objekt med riskklassning 1 och den primära föroreningen är PAH 

(Länsstyrelsen Västernorrland, 2015b). Enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2015b) tillhör 

objektet branschen Övrig oorganisk kemisk industri. Där anges också att Alby Karbidfabrik nu 

är nedlagd, men tidigare hade en triavfettningsapparat. En deponi finns i området. Eventuella 

föroreningar är PAH, molybden, vanadin och nickel, arsenik, TRI och dess 

nedbrytningsprodukter (TCE, DCE, VC), kadmium, krom, färg, kvicksilver, dioxin. Eka Alby har 

utfört en riskbedömning under 2009 där undersökningar såsom omfattande mark- 

grundvattenprover togs (Vattenmyndigheterna et al., 2015b). Mer information om verksamheten 

finns i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2014). Där anges att om 
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avloppsvatten har gått ut från fabriken har det troligtvis gått orenat ut i älven. Fabriken hanterade 

antracit, stenkol, gaskol, koks, träkol, kalksten, elektrodkol, kalciumkarbid och kvävgas. 

Restprodukter som bildades var kalk- och koksdamm, avfall, sot, kiseljärn och karbid- och 

kalkkväveprodukter. Dessa har förmodligen deponerats på området. Dessutom spreds troligen C, 

CaCO3, CaO, MgO, K, Na, Si, Fe, Cu, Ni och Zn från karbidugnsgasen med vinden. Det kan 

också ha deponerats aska som innehöll arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, selen, antimon, 

molybden, vanadin och nickel. Vidare kan dioxinhaltigt slam ha deponerats på området. Det finns 

också risk för att det finns blyföroreningar i marken. Grundvattnet under området är troligen 

förorenat. Ytterligare information om vilka ämnen som provtagits på platsen med mera går att 

finna i dokumentet. 

På platsen drivs nu en annan miljöfarlig verksamhet av Elkapsling AB (Länsstyrelserna, u.å.). 

Verksamheten har anläggningsnummer: 2260-111 och branschkod 28.20. Verksamheten håller på 

med ytbehandling (kemisk eller elektrolytisk), färgborttagning och avfettning av metaller och 

plast (Länsstyrelserna, u.å.). Enligt dokumentationen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2014) är kommunen tillsynsmyndighet för den pågående verksamheten. Där 

anges att Elkapsling AB tillverkar apparatskåp, elektroniklådor och dylikt samt att det kan finnas 

trikloretylen och ämnets nedbrytningsprodukter i marken på Elkapslings fastighet. 

 

2.      Objekt 110707 Industrideponi. De ämnen det finns risk för spridning av är PAH, molybden, 

vanadin, nickel, arsenik, TRI och dess nedbrytningsprodukter (TCE, DCE, VC), kadmium, krom, 

färg, kvicksilver och dioxin (Vattenmyndigheterna et al., 2015c) . Enligt dokument i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006a) har objektet endast identifierats och inte inventerats. 

 

3.      Alby klorat 

Objekt 110699. Enligt Länsstyrelsen i Västernorrlands län (2015b) är objektet ett MIFO-objekt 

med riskklassning 1. Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 

2011) är anläggningen i drift och tillverkar natriumklorat och kaliumklorat. Nuvarande 

verksamhetsutövare är Eka Chemicals AB. 

Akzo Nobel Pulp and Performance, Albyfabriker ligger här. Anläggningsnummer 2260-101. 

Enligt VISS (Länsstyrelserna, u.å.) är verksamheten fortfarande i drift och har tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet. Enligt Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB (Akzo Nobel 
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Pulp and Performance Chemicals AB, 2014) läcker elektrolytvätska som innehåller krom ut från 

tillverkningsprocessen. Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 

2011) leds dagvattnet bort via en avloppstub ut till Ringdalsdammen. Där anges att de 

föroreningar som finns i grundvattnet i området är krom(VI), arsenik, koppar, kvicksilver, bly 

och zink. Ytterligare förorenade ämnen finns i marken. Av dessa är det angivet i MIFO-historik 

dokumentet att bly, PAH, barium, koppar och zink binds i marken. Dessutom är dioxinet bundet 

till grafiten och sprids därför troligen bara till grundvattnet via grafitpartiklar.  Det finns också 

två deponier på området. Det finns mycket mer detaljerad information att hämta hos länsstyrelsen 

i Västernorrlands län. 

 

4.      Objekt 110918. SPIMFAB  (VISS-karta). Området är sanerat av SPIMFAB och är nu rent 

(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2015a). 

 

5.      Objekt 110887. Drivmedelshantering och bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. 

Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006b) för 

Sundströms Bensin & Service HB. Där anges att endast bensinstationen är i drift men tidigare 

har det här även legat en bilverkstad. Endast identifiering är gjord, ingen inventering. 

 

6.      Objekt 110842. Drivmedelshantering. I dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006c) kallas objektet för OKQ8 Alby. Där anges att objektet har preliminär 

riskklass 2 enligt branschklassningen. Det går inte att avgöra från dokumenteringen om 

anläggningen är i drift eller inte. Området har tidigare även använts för bilförsäljning. Området är 

endast identifierat, inte inventerat (Länsstyrelserna, u.å.). 

 

7.      Objekt 110731. Sågverk utan doppning/impregnering. Kallas för Alby såg AB (Länsstyrelsen 

i Västernorrlands län, 2002a). Objektet har riskklass 4 (Länsstyrelserna, u.å.). Dokumentationen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2002a) anger att det finns ett stort förfallet 

såghus med betongplatta vid ena kortsidan på området. Området är ungefär 7500 m2. Där anges 

också att anläggningen är nedlagd sedan 1969. Alla flisrester fraktades under driften till 

Pilgrimsta plattfabrik, lastningen skedde på betongplattan. Vid besöket som gjorts av 

länsstyrelsen kunde inga synliga spår av förorening observeras. I ena hörnet fanns en 500 m2 stor 
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”deponi” med bland annat betong, tegel och armeringsjärn. Dokumentationen anger vidare att 

tidigare har smörjoljor och diesel (till traktorer) hanterats på platsen och att verksamheten har 

hanterat mellanlagring av flis, spån och dylikt. Smörjoljorna och dieseln klassas som föroreningar 

med hög farlighet, medan sågningsresterna har låg och måttlig farlighet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2002a). Länsstyrelsen har i dokumentet dragit slutsatsen att området innebär 

en låg risk (klass 4) för människa och miljö eftersom ingen impregnering av trä gjorts och den 

enda restprodukten är trärester som har låg föroreningsrisk och verksamheten bara var i gång 

under en kortare tidsperiod. Smörjoljor och drivmedel som har större föroreningsfarlighet har 

endast hanterats i små mängder och därför är risken att dessa har påverkat miljön liten. 

 

8.      Objekt 110730. Sågverk utan doppning/impregnering. Inventering är genomförd och objektet 

har tilldelats riskklass 4 (Länsstyrelserna, u.å.). I dokumentationen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2002b) kallas objektet för Peter Byggare Entreprenad i Ånge. Området är 

ca 5800 m2. Där anges att verksamheten är i drift. Det har tidigare varit hyvleri och man har 

tidigare även sågat på platsen (under en kortare tidsperiod). Nu för tiden består verksamheten 

framförallt i byggande, men har fortfarande hyvling på platsen. I dokumentet anges att den enda 

behandlingen av trä som sker på platsen är målning. På platsen hanteras smörjoljor, drivmedel, 

lacker och färger och man får flis, spån och andra trärester som restprodukt. Länsstyrelsen 

motiverar riskklassningen med sågning/hyvling endast har liten till måttlig förorenings farlighet, 

och att den behandling med lacker och färg som sker endast förekommer i liten omfattning och 

inomhus (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2002b). Dessutom har smörjoljor och drivmedel 

endast använts i liten omfattning. 

 

9.      Objekt 110822. Avloppsreningsverk. Ingen riskklassning. I EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006d) kallas objektet för Alby reningsverk. Där anges att objektet har 

preliminär riskklass 4 enligt branschklassningen och att anläggningen är i drift 

. 

10.  Objekt 110706. Industrideponier. Avfallsdeponier, icke farligt, farligt avfall. Endast 

identifiering är gjord. Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006e) för Svenskbytippen deponi. Där anges att anläggningen är nedlagd, 

men tidigare har här deponerats grafitslam och Cr(VI)-haltigt slam från Alby klorat. 
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11.  Objekt 110837. Skjutbana – hagel. Riskklass 3. Har blivit inventerad. (Länsstyrelserna, u.å.) 

Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2013) är klassningen 

gjord enligt branschklassningen eftersom det inte finns tillräckligt mycket information för att 

göra en fullständig riskklassning. Anläggningen är nedlagd. 

 

12.  Objekt 110751. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri, och sågverk utan 

doppning/impregnering. Riskklass 4. I dokumentationen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006f) kallas objektet för By Träprodukter, Alby. Från detta framgår att 

MIFO-fas 1 gjord. Fastigheten är ca 2000 m2. Anläggningen är i drift och drivs av Ynge Träff. 

Dokumentet anger också att det på platsen tidigare har legat ett slakteri, skoterverkstad och 

bilverkstad. Verksamheten tillverkar lastpallar till Alby klorat och Östavallssågen. Virket kapas 

och spikas på plats och restmaterial eldas hemma hos verksamhetsutövaren. Enligt 

dokumentationen finns en tipp med både gammalt och nytt spån i närheten av fastigheten. De 

föroreningar som finns har låg och hög farlighet (trä och smörjoljor/diesel). Kemikalier som 

hanteras är smörjfetter, smörjoljor och diesel till traktorn. Länsstyrelsen motiverar i dokumentet 

att objektet tilldelas riskklass 4 med att ingen impregnering sker på platsen och smörjoljor och 

diesel endast hanteras i liten mängd. Dock kan en påverkan på underliggande mark och 

genomkorsande bäck finnas från spåntippen genom syretärande nedbrytningsprocesser som sker i 

tippen. 

 

13.  Objekt 110920. SPIMFAB. Platsen har blivit sanerad av SPIMFAB och är nu ren 

(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2015b). I dokumentationen i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2005) kallas objektet för Kuwait bensinstation. I 

dokumentet står det att miljöundersökning har genomförts 2009 som visade att det inte finns 

anledning till ytterligare efterbehandlingsåtgärder. Detta stämmer inte överens med att SPIMFAB 

har sanerat området. 

 

14.  Objekt 110835. Drivmedelshantering, och Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. 

Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet för Gulf. Där anges att objektet har preliminär 

riskklass 2 enligt branschklassningen. Det har endast identifierats, inte inventerats. Det framgår 
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också av dokumentet att det rör sig om en bilvårdsanläggning, inte bilverkstad eller åkeri. Det 

finns inga byggnader kvar eftersom bilverkstaden har flyttat och bensinstationen är nedlagd. En 

miljöundersökning har genomförts 2009 som visar att det inte finns ytterligare anledning till 

efterbehandlingsåtgärder (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2009). Nu finns hyreshus på 

platsen. 

 

15.  Objekt 110836. Drivmedelshantering. Endast identifiering har skett. I dokumentation i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006g) kallas objektet för Konsum med OK-pump. 

Där framgår att objektet har preliminär riskklassning 2 enligt branschklassningen. Det har varit 

en bensinstation men idag ligger det en villa på platsen. 

 

16.  Objekt 110886. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Endast identifiering är gjord 

(Länsstyrelserna, u.å.). Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006h) för Wedins motorverkstad. Där framgår att objektet har preliminär 

riskklass 3 enligt branschklassningen och att det rör sig om en bilvårdsanläggning. Verksamheten 

är nedlagd och platsen är nu endast bostad åt familjen Wedin. 

 

17.  Objekt 110913, MIFO-ID 2260-0635 SJ:s verkstäder=Alby bangård 

Har inventerats genom banverkets inventering av bangårdar, Mellersta Banregionen 

(Vattenmyndigheterna et al., 2015b). Objektet har inte tilldelats någon riskklass. Det är 

identifierat men inte inventerat. Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2007) flyttades massor som hade en PAH-halt över gränsen för mindre 

känslig markanvändning (MKM) vid ombyggnation av växlar 2006. I dokumentet anges att det 

tidigare har funnits verkstadslokaler, smedja, upplagsplats och förråd på bangården. Rörledningar 

från bangården till en kemisk industri i vilka syra har transporteras har funnits. 

 

 

18.  Objekt 110704. Övrig oorganisk kemisk industri, och verkstadsindustri med halogenerade 

lösningsmedel. Objektet kalls i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands 

län, 2006i) för Alby väteperoxid. Där framgår att objektet har preliminär riskklass 1 enligt 

branschklassningen. Vidare står det att nuvarande verksamhetsutövare på platsen är Eka 



65 

 

Chemicals AB. Verksamheten är i drift och tillverkar väteperoxid. I processen hanteras kvävgas, 

luft, antrakinon och organiska lösningsmedel. Det framgår också att Alby Cisternsvets tidigare 

har legat i området. Ingen förorenad mark är känd, men organiska lösningsmedel skulle kunna 

förekomma i marken. Från området körs aluminiumgranuler till deponin Kaffepanntippen. 

Eftersom fabriken är modern finns det troligen inte några markföroreningsproblem. I dokumentet 

finns ingen angiven riskklass efter MIFO-fas 1, men en motivering som lyder: ”Fabriken är 

modern och det finns inga tecken på att markföroreningar skulle finnas på området. 

 

19.  Kaffepanntippen. Anläggningsnummer 2260-60-001. Är i drift och ägs/drivs av Ånge kommun 

(Länsstyrelserna, u.å.). Det är en miljöfarlig verksamhet som har mellanlagring av farligt avfall, 

oljeavfall, blybatterier, elprodukter och impregnerat trä (Länsstyrelserna, u.å.). 

 

20.  Bergtäkt. Anläggningsnummer 60-201-072-a. Det är en miljöfarlig verksamhet som drivs av 

SCA Skog AB, Krossprodukter (Länsstyrelserna, u.å.). Är en täkt för berg, naturgrus och andra 

jordarter för mer än markinnehavarens husbehov där täkt typen är berg och morän. 

 

21.  Täkt för skrotsten. Anläggningsnummer 60-201-066-a, Id 38323. Det är en miljöfarlig 

verksamhet som drivs av Svevia AB (Länsstyrelserna, u.å.). Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av skrotsten. Ligger långt ifrån förekomsten, men inom ett av delavrinningsområdena. 

 

3.2 Diffusa källor 

I VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2015a) är förekomsten inte riskklassad för diffusa källor, 

men det kan finnas påverkan från större vägar, tätort, järnväg och bangård. Betydande påverkan 

på förekomsten kan också finnas från den urbana markanvändningen. Figur A8 (Lantmäteriet et 

al., 2016) visar att alla delavrinningsområden som förekomsten ligger i har något av detta inom 

sig. Alla delavrinningsområden utom område 5 påverkas av järnvägen. Större vägar och tätort 

finns i alla delavrinningsområden. Både väg 83 som går i tillrinningsområdet till förekomsten och 

väg 507 som går inom förekomsten är primärt rekommenderade vägar för farligt gods 

(Trafikverket, 2016). Detta innebär att det finns risk att farliga ämnen sprids vid en trafikolycka. 

Väg 83 saltas vintertid (Nätterman: Trafikverket, 2016). Bangården ligger i område 6, nära 

gränsen till område 1 (se Potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter). I norra 
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delen av förekomsten och i nordvästra delen av delavrinningsområde 2 i närheten av Ovansjö 

finns några åkrar (se figur A8). 

 
Figur A8: Grundvattenförekomsten Alby (lila område) och dess delavrinningsområden (svagt blå linjer). 

Skala ca 1:35000. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning.  
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4 Brunnar, källor och miljöövervakning 

4.1 Befintliga brunnar 

Data från SGU (2016b) innehållande registrerade brunnar i förekomsten analyserades med hjälp 

av geografiskt informationssystem, GIS. Informationen visas i figur A10, med bakgrundskarta 

från Lantmäteriet (2016). I figuren har alla brunnar inom förekomsten tilldelats ett nummer. 

Figuren visar även de provtagningplatser som inventerats av SGU 2015 med blå punkter.  

 

Figur A9: Brunnar i grundvattenförekomsten Alby, numrerade med siffror. Blåa prickar visar 

provtagningsplatser inventerade av SGU under 2015. Skala 1:40 000. © Sveriges geologiska 

undersökning I2014/0060, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

Ur SGUs kartvisare för brunnar kan vidare information om brunnarna hittas. Figur A10 (SGU & 

Lantmäteriet, 2016e) visar att brunnarnas läge stämmer väl överens med de data som analyserats i 

GIS. Samma figur visar även att majoriteten av brunnarna används som energibrunnar, det vill 

säga för att producera värme och/eller kyla. Mera detaljerade data från SGUs kartvisare (SGU, 

2016c) för varje brunn finns sammanställd i tabell A1 med samma brunnsnummer som i figur 

A9. 
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Figur A10: Brunnarnas användningsområde i grundvattenförekomsten Alby. Skala 1:50 000. © Sveriges 

geologiska undersökning I2014/00601, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

Tabell A1: Sammanställning av brunnsarkivet från SGUs kartvisare för Alby 

Brunn

s nr. 

Användnin

g 

Totaldju

p (m) 

Dju

p till 

berg 

(m) 

Vatten

-

mängd 

(l/hr) 

Rörborrnin

g till (m) 

Bottendia

-meter 

(mm) 

Tätnin

g 

1 energibrunn 200 10 - - - C 

2 energibrunn 150 17 3000 21 - C 

3 övriga 31 5 1200 9 - C 

4 energibrunn 200 34 - - - - 

5 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

67 6 180 9 140 C 
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6 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

55 9 6000 12  C 

7 energibrunn 190 19 - 21 - - 

8 okänd 110 21 - 24 - - 

9 energibrunn 200 16 - 18 - - 

10 energibrunn 200 10 - 12 - - 

11 energibrunn 200 12 - 15 - - 

12 energibrunn 200 12 - 15 - - 

13 energibrunn 200 34 - 36 - - 

14 energibrunn 150 25 - 27 - - 

15 energibrunn 151 19 - 24 - C 

16 energibrunn 200 24 - 27 - - 

17 energibrunn 160 19 - 21 - - 

18 energibrunn 200 16 - 18 - - 

 

 

4.2 Vattenuttag 

Enligt Länsstyrelserna et al. (u.å.) har den del av förekomsten med bästa uttagsmöjligheter en 

uttagsmöjlighet i storleksordningen 5 till 25 liter per sekund vilket motsvarar 400 till 2000 m3 per 

dygn. 

 

4.3 Miljöövervakningsstationer och inventerade provtagningsplatser 

Figur A11 (Vattenmyndigheterna et al., 2016b) visar den enda miljövakningsstationen i Alby. 

Stationen kallas för Alby GV mittpunkt och ligger i mitten av grundvattenförekomsten med 

koordinaterna N 6929550, E 524887,i kordinatsystemt SWEREF99 TM (Vattenmyndigheterna et 

al., 2016) enligt Nils Ohlanders (2016b) ha stationen aldrig provtagits. 



70 

 

 

Figur A11: Miljöövervakningsstationen i förekomsten ilustreras av den blå pricken. Skala 1: 10 000.        

© Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

För utökad miljöövervakning av grundvattenförekomsten har tre provtagningsplatser inventerats 

av SGU och enligt Nils Ohlanders (2016) har under 2015 tagits prov på två av de 

provtagningsplatserna, Alby och Alby Östra. Orsaken till att inte prov togs i den sistnämnda 

provtagningsplatsen är för att det på grund av praktiska skäl varit svårt att genomföra 

provtagningen. I tabell A2 redovisas koordinater till alla provtagningsplatserna inventerade år 

2015 (Ohlanders, 2016a) och platserna finns även utmarkerade i figur A2. I tabellen finns även 

analysresultaten av krom(at), Cr och arsenik, As från de två aktuella provtagningsplatserna 

(Ohlanders, 2016c). 
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Tabell A2: Koordinater för de tre provtagningsplatserna som besöktes för grundvattenförekomsten Alby 

vid stationsinventeringen 2015. Koordinaterna är angivna i SWEREF99 TM. (Ohlanders, 2016a & 

Ohlanders, 2016b). 

 Västernorrland Västernorrland Västernorrland 

Namn i Databas/arbetsnamn  -  - Industrivägen 17 

Stations namn Alby Alby Östra  - 

N (aktuell) 6929860 6930302 6928953 

E (aktuell) 525062 526633 524542 

Uppmättad As 0,41 ug/l 0,28 ug/l - 

Uppmättad Cr 0,21 ug/l 0,08 ug/l  - 

 

Figur A12, framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016f) visar att det inte finns några källor som 

ligger i Alby. Enligt Nils Ohlanders (2016b) är station Alby den mittest av tre inventerade 

provtagningsplatsen i 2015 vilket kan ses i figur A2 är en källan. 

 

 

Figur A12: Kartan över källor i Alby, där grön markerade området ilustrerar grundvattenförekomstens 

utbredning.© Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601,© Lantmäteriet, I2014/00601. 
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5 Flöden  

5.1 Uppskattade flöden 

Figur A13 (Lantmäteriet et al., 2016 & Sweco, 2015) visar uppskattade flödesriktningar inom 

grundvattenförekomsten och figur A14 (Lantmäteriet et al. 2016) visar uppskattade 

flödesriktningar inom avrinningsområdet som ligger inom förekomsten. De svarta pilarna är 

uppskattade efter topografiska förhållanden och ytvattnets placering och de röda pilarna är 

framtagna av Sweco (2015) utifrån grundvattengradienter uppmätta av dem. Antagandet gjordes 

att grundvattnet strömmar längs förekomsten från syd till nord (Vikberg, 2016)  

 

 
Figur A13: Karta över flöden. Svarta pilar visar uppskattad strömningsrikting inom förekomsten Alby 

(lila område) baserad på geologi och ytvattnets placering, och röda pilar visar strömingsriktningar tagna 

från uppmätta grundvattengradienter. Skala 1:22000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, 

© SMHI, © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Figur A14: Svarta pilar visar uppskattad strömningsrikting inom avrinningsområden där 

grundvattenförekomsten Alby (lila område) ingår baserad på geologi och ytvattnets placering. Skala 

1:60000. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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1 Kort om förekomsten 

Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge ligger i Nykvarns kommun, mellan Nykvarn och 

Mariefred och sträcker sig från Taxinge i norr till Ryssjön i söder, se figur B1 

(Vattenmyndigheterna et al. 2016). Området ligger inom Stockholms län. Enligt 

Vattenmyndigheterna et al. (u.å.) är förekomsten 2 km2 stor och är en porakvifer i sand och grus. 

De anger att grundvattenmagasinets avgränsning är översiktlig, baserad på regionala 

hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material.     

 

 
Figur B1: Karta över grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Taxinge (blått område). Skala 1:250000. © 

Vattenmyndigheterna, © Länsstyrelserna, © Havs- och vattenmyndigheten, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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1.1 Tillrinningsområde 

Figur B2 (SGU, 2016a och Lantmäteriet, 2016) visar tillrinningsområdet för förekomsten. Det är 

relativt långt och triangelformat. Med hjälp av GIS har området beräknats till 26,84 km2, vilket är 

ca 13 gånger större än grundvattenförekomsten. Förekomsten delar tillrinningsområde med 

grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Sandtorp som ligger direkt under den beskrivna 

förekomsten.  

Figur B2: Karta över tillrinningsområdet till grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge. Den 

lilarandiga arean avgränsad med en lila, tjock linje illustrerar tillrinningsområdet. Den svartsträckade 

arean, avgränsad med en svart linje illustrerar grundvattenförekomsten. De blå prickarna markerar de 

inventerade provtagningsplatserna 2015. Skala 1:50 000 © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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2 Markegenskaper 

2.1 Topografi 

Figur B3 och figur B4 är framtagna från SGU:s kartvisare (SGU & Lantmäteriet, 2016c), och 

innehåller information om bland annat topografin i området i och i närheten 

av grundvattenförekomsten. För att tydliggöra var topografiska höjder förekommer inom och 

nära grundvattenförekomsten har dessa markerats ut med en röd cirkel. 

 

 
Figur B3: Karta över Taxingeåsen (norra delen) med topografiska höjder markerade med en röd cirkel. 

Skala 1:25 000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  

 



85 

 

 
Figur B4: Karta över Taxingeåsen (södra delen) med topografiska höjder markerade med en röd cirkel. 

Skala 1:25 000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  

 

2.2 Jordarter och skikt 

Förekomsten utgörs av en sand och grusförekomst med akviferstypen porakvifer (Länsstyrelserna 

et.al., u.å.c). 

 

I figur B5 (SGU & Lantmäteriet (2016e) presenteras de jordarter som finns inom och omkring 

grundvattenförekomsten. På den karttjänst där kartan är hämtad (SGU & Lantmäteriet (2016e) 

presenteras tre olika lager av jordarter. Enligt SGU (2014) är grundlagret det jordlager som 

dominerar vid karteringsdjupet 0,5 meter och som har en mäktighet som är betydligt större än 0,5 

meter. Det underliggande lagret beskriver det lager som finns direkt under grundlagret och 

kartläggs enbart om det anses nödvändigt. Klassningen “tunt eller osammanhängande ytlager” får 

det lager som ligger vid ytan samt har en mäktighet under 0,5 meter eller är osammanhängande 

och har en medelmäktighet på 0,5-1 meter. 

 

Informationen i detta stycke har hämtats från den karttjänst där figur B5 är hämtad om inget 

annat anges. Kartan i figuren är framtagen av SGU och Lantmäteriet (2016d) och visar en karta 
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över jordarter vid grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge. Förekomsten följer i princip 

isälvssedimenten som finns i området mellan Taxinge och Björknäs. På isälvssedimenten finns 

flera krön och nära Svartbro är blockfrekvensen hög. På några få ställen sticker berggrund upp 

genom jordlagren och blir där istället grundlager (jordlager som dominerar vid kartieringsdjupet 

0,5 meter och som har en mäktighet som är betydligt större än 0,5 meter). Glacial lera, postglacial 

sand och finsand, morän, kärr- och mossetorv samt urberg är grundlager som förekommer i 

närheten av grundvattenförekomsten. Genomsläppligheten är mestadels hög, vilket syns i figur 

B6 från SGU och Lantmäteriet (2016b). 

 

 
Figur B5: Jordartskarta för vattenförekomsten i Taxingeåsen. Röd färg är berg, grön färg är 

isälvssediment och grönt streck med prickar visar krön på isälvssediment. Skala: 1:50000. © Lantmäteriet 

I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  
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Figur B6: Karta som visar genomsläppligheten för jorden i Taxingeåsen. Skala 1:50000. © Lantmäteriet 

I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601  
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3. Påverkanskällor 

3.1 Potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter 

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (2014a) finns det tre stycken deponier inom förekomsten som 

utgör punktkällor. Påverkan från dessa är klassad som Betydande påverkan. Detta beror dels på 

de tre deponierna och på att sultfathalten har överstigit utgångspunkten för att vända trend två 

gånger under 2008-2012.  

 

I Vattenkartan i VISS (Lantmäteriet et al., 2016) finns det dessutom utmarkerat ett antal områden 

inom förekomsten och i tillrinningsområdet till förekomsten som är klassade som potentiellt 

förorenade områden. Det drivs också två stycken miljöfarliga verksamheter. De flesta ligger på 

eller mycket nära förekomsten. Figur B7 (Lantmäteriet et al., 2016) visar 

grundvattenförekomsten och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga 

verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns. Bilden täcker inte hela avrinningsområdena, 

men i de delar som ligger utanför bilden finns inga punktkällor. Efter figuren följer en lista med 

information om de olika områdena. Informationen är hämtad från den karttjänst som finns på 

VISS, som kallas Vattenkartan, och från dokument som upprättats om MIFO-objekt och finns i 

Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). Information om de olika påverkanskällornas 

objektsnummer, anläggningsnummer, branschtilldelning och riskklassning är hämtad från 

karttjänsten i VISS (Länsstyrelserna, u.å.) om inget annat anges. 
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Figur B7: Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge (lila område) och de potentiellt förorenade 

områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom 

grundvattenförekomstens delavrinningsområden (svagt mörkblå linjer). Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet 

I2014/00601, © Länsstyrelsen i Stockholms län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601.  

 

1. Grustäkt. Miljöfarlig verksamhet driven av Björnbergs åkeri & grus AB 

(Miljöprövningsdelegationen Stockholms län, 2009). Anläggningsnummer 0140-40-003-a, Id 

25875. Är en täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg och naturgrus. Enligt 

beslutet från Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län (2009) skriver bolaget i sin 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att de generella riskerna som finns för påverkan på 

grundvattenförekomsten är spridning av petroleumprodukter och förändringar på 

grundvattennivåer. Påverkan bedöms dock som liten. Grundvattenprovtagningar sker 

regelbundet inom täktområdet (Miljödelegationen Stockholms län, 2009). 
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Objekt 126383 Asfaltlager i grustäkt.. Industrideponi. Enligt den objektssammanfattning 

som gjorts av Länsstyrelsen i Stockholm (2010f) är identifieringen avslutad och ingen 

inventering är påbörjad. Där anges också att objektet har riskklass 2 enligt 

branschklassningen och att det finns ett mellanlager av asfalt i grustäkten. I ytterligare 

dokumentation som finns i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2007) anges att 

asfaltslagret tillhör Vägverket. Där står också att mellanlagringen är en tidigare process och 

att anläggningens status nu är okänd. 

 

2. Objekt 126357. Industrideponier. Ingen riskklassning är gjord. Objektsammanfattningen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010d) anger att anläggningen heter Snebro 

Gård. Identifieringen är avslutad och ingen inventering är påbörjad. Där anges också att 

objektet har riskklass 2 enligt branschklassningen. Det finns på området en pågående 

sorteringsanläggning som inte bedöms vara förorenad (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2010d). Det är, enligt det dokument som finns i EBH-stödet, okänt om anläggningen är i drift 

eller inte (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003b). I samma dokument anges att deponering 

av schaktmassor och skräp med mera har skett. 

 

3. Naturgrustäkt. Miljöfarlig verksamhet med anläggningsnummer 0140-40-006-a, Id 25877. 

Drivs av Sand och Grus AB Jehander. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 

naturgrus. Täkten är enligt Lars Åkerblad (2016) på länsstyrelsen i Stockholms län helt 

avslutad.  

 

4. Objekt 126349. Industrideponier. Ingen riskklassning. Enligt Länsstyrelsen (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2002) heter objektet Tomsätra gård. Där anges att nuvarande 

verksamhetsutövare är AB Fermenta, men det är okänt om verksamheten är i drift eller inte. 

Huvudverksamheten är deponering av mycel och svamp. Enligt objektsammanfattningen 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010a) har identifieringen avslutats men ingen inventering 

påbörjats. Objektet tillhör branschklass 2. 
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5. Objekt 188970. Skjutbana – kulor. Ingen riskklassning. Enligt objektssammanfattningen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015a) är identifieringen avslutad och ingen 

inventering är påbörjad. Objektet tillhör branschklass 3. I samma dokument anges att 

anläggningen lades ned i början på 70-talet.     

 

6. Objekt 126372. Glasindustri. Ingen riskklassning. Objektssammanfattningen i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014f) anger att objektet heter Taxinge Glasbruk, 

Åbytorp och tillhör riskklass 2 enligt branschklassningen. Identifieringen är avslutad och 

ingen inventering är påbörjad. Enligt ytterligare dokumentation i EBH-stödet är 

verksamheten nedlagd sedan 1686. Där anges att det tidigare har producerats diverse olika 

glasobjekt på platsen, så som fönsterglas och apotekarglas. I processen hanterades 

tungmetaller och eventuellt arsenik. En deponi finns inom området som blivit utgrävd då 

arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. I deponin fanns bland annat slagg, glas, 

tegel och kol. Det bedöms att det inte kan finnas så mycket föroreningar kvar på platsen som 

kan spridas (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014b). 

 

7. Objekt 126367. SPIMFAB. Ingen riskklassning. I objektsammanfattningen i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014e) kallas objektet för Texaco bensinstation. Där anges 

att en förstudie är avslutad, men ingen åtgärd är gjord, samt att den primära föroreningen är 

alifatiska kolväten (hexan, oktan) och sekundära är bly. Enligt branschklassningen tillhör 

området branschklass 2 (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014e). Länsstyrelsen 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014a) anger vidare att anläggningen är nedlagd, men att 

det på fastigheten tidigare har legat en bensinstation, en verkstad samt ett åkeri. Delar av 

verksamhetens byggnader/fundament finns fortfarande kvar. Prover har tagits på platsen 

både i mark och i vatten (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014a). Vattenproverna visar att 

det finns alifatiska kolväten, men halterna är långt under riktvärdena. Fältundersökningen 

som utförts av Ramböll Sverige AB på uppdrag av SPIMFAB (Ramböll Sverige AB, 2005) 

visar att objektet inte utgör någon allvarlig risk för människors hälsa och miljö. Det finns 

dock oljeförorenad jord i en smörjramp på området. De alifatiska kolväten som återfinns i 

grundvattnet är de enda ämnen som detekterats i vattenproverna. Förstudien anger att 

antagen flödesriktning för grundvatten är sydost mot bäck/dike.  
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8. Objekt 126373. SPIMFAB. Ingen riskklassning. Enligt objektssammanfattningen 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014g) kallas objektet Gulf bensinstation, Hällby. Där 

anges att en förstudie är gjord, men ingen åtgärd är vidtagen samt att objektet enligt 

branschklassningen tillhör riskklass 2. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2014g) är anläggningen nedlagd sedan 1969 och det finns inte några spår 

kvar av verksamheten utan byggs bostäder på platsen. Markundersökningar är genomförda 

vilka visar att uppmätta halter av bly är långt under riktvärdena (Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2014c) . Dessutom hittades inga organiska ämnen i proven. Resultatet visar således att 

objektet inte utför någon risk för människor och miljö och därför har bedömningen gjorts av 

Tekniska myndighetsnämnden (Henriksson, 2006) att det för närvarande inte finns behov att 

vidare undersökningar. 

 

9. Objekt 126352. Industrideponier. Objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2010c) anger att objektet kallas Skäggetorp, Taxinge, deponi, och att identifieringen är 

avslutad och ingen inventering är påbörjad. Objektet tillhör riskklass 2, men är bedömd som 

ej förorenad. Det är en före detta grustäkt (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010c). Enligt 

ytterligare dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003a) var 

huvudverksamheten schaktmassetipp, mellanlager för asfalt, sågverk mm i grustäkt. Eldning 

av avfall har förekommit. 

 

10. Objekt 191791. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning. I 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015e) anges att identifieringen är 

avslutad och inventering inte har påbörjats. Objektet tillhör branschklass 4. 

 

11. Objekt 190055. Tillhör branschen Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Ingen 

riskklassning. I objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015c) kallas 

objektet för Åkeri, Skäggetorp. Där anges att det är en åkeri- och grusfirma och att 

verksamheten tillhör branschklass 3. Identifieringen är avslutad och ingen vidare åtgärd är 

påbörjad. 
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12. Objekt 190056. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Ingen riskklassning. I 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015d) kallas objektet för JSS 

Allservice KB, Såglöt. Där anges att identifieringen är avslutad och ingen vidare åtgärd har 

gjorts. Objektet tillhör branschklass 3. Verkstaden har haft postadress på platsen men inte 

bedrivit någon verksamhet där (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015d). Enlig samma 

dokument har dock liknande hobbyverksamhet bedrivits på platsen. Det rör sig om 

reparationer av fordon. 

 

13. Objekt 126350. Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall. Ingen riskklassning. Enligt 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010b) är identifieringen avslutad 

och ingen inventering är påbörjad. Objektet har riskklass 2 enligt branschklassning och det är 

noterat att deponin kan vara förorenad. I ytterligare dokumentation i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008a) kallas objektet för Taxinge-Näsby deponi 2. Där är 

det noterat att det är en kommunal avfallsdeponi och att verksamhetsutövare är Södertälje 

kommun. Anläggningen är nedlagd. Där anges också att huvudverksamheten var deponering 

av hushållsavfall och skrot. 

 

14. Objekt 126365. Industrideponier. Ingen riskklassning. I objektsammanfattningen i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010e) kallas objektet för Taxinge-Näsby deponi 1. 

Där anges att identifieringen är avslutad och ingen inventering är påbörjad. Objektet tillhör 

branschklass 2. Det är en avfallsdeponi som kan vara förorenad. I ytterligare dokumentation i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008b) anges att anläggningen är nedlagd samt 

att innehållet i deponin är hushålls- och/eller industriavfall. Det är två soptippar, en 200 m 

väster om Spökeksbacken och en 200 m sydöst om Spökeksbacken. Både deponering och 

förbränning har skett på området. 

 

15. Objekt 181066. Plantskola – övriga. Ingen riskklassning. Enligt dokumentation i EBH-

stödet (Länsstyrelsen Stockholm, 2012) är anläggningen är nedlagd sedan 1952 men var 

tidigare en handelsträdgård som producerade diverse plantor, grönsaker, träd och liknande. I 

processen hanterades sannolikt eldningsolja och bekämpningsmedel. 

Objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012b) anger att objektet tillhör 

branschklass 4 samt att identifieringen är avslutad och ingen åtgärd är vidtagen. 
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16. Objekt 189957. Betning av säd. Ingen riskklassning. Enligt objektsammanfattningen i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015b) är identifieringen avslutad och ingen vidare 

åtgärd är vidtagen. Där framgår att branschen betning av säd som objektet tillhör inte 

prioriteras av länsstyrelsen, trots att branschen tillhör riskklass 2. Kvarnen där betningen 

ägde rum revs i början på 70-talet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014d). 

 

17. Objekt 126375. Hamnar – fritidsbåtshamn och sågverk utan doppning/impregnering. 

Ingen riskklassning. Objektet kallas för Taxinge båtklubb och tillhör branschklass 2 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012a). Identifieringen är avslutad och efter det har man 

inte gått vidare med ytterligare undersökningar. Enligt ytterligare dokumentation i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009) är istället den preliminära riskklassningen 

enligt branschklassningen klass 3. Där anges också att det tidigare sågverket inte är kvar på 

platsen. 

  

3.2 Diffusa källor 

Förekomsten har enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2014) betydande påverkan från 

transport och infrastruktur. De uppger att det totalt går 15 km vägar i tillrinningsområdet och 

inom förekomsten. Vägarna saltas och vägsaltet kopplas till halter av klorid i grundvattnet 

(Länsstyrelsen Södermanlands län, 2014). Dessutom finns som tidigare nämnts en olycksrisk som 

bidrar till påverkansbedömningen då miljöfarliga ämnen kan spridas från olycksplatsen. Väg 576 

som går genom förekomsten är en primärt rekommenderad väg för farligt gods (Trafikverket, 

2016). Detta ökar risken att farliga ämnen sprids vid trafikolyckor. Det går också en järnväg 

genom en liten del av grundvattenförekomsten. Inom förekomsten och i tillrinningsområdena 

finns en del jordbruksmarker, vilket kan vara en diffus påverkanskälla. I VISS tas dock inte 

påverkan från jordbruk upp överhuvudtaget för denna förekomst. Vilka tillrinningsområden och 

delar av förekomsten som eventuellt påverkas av de diffusa källorna går att uttyda i figur B8 och 

figur B9 (Lantmäteriet et al., 2016). 
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Figur B8: Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge (lila område) och dess delavrinningsområden 

(mörkblå linjer). Den södra delen av delavrinningsområdena syns i figur B9. Skala ca 1:45000. © 

Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  
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Figur B9: Södra delen av grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Taxinge (lila område) och dess 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala ca 1:45000. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © 

Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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4 Brunnar, källor och miljöövervakning 

4.1 Befintliga brunnar  

Data om brunnar som är registrerade i brunnsarkivet (SGU, 2016b) och ligger i området där 

förekomsten befinner sig redovisas i figur B10 där bakgrundskartan är framtagen av Lantmäteriet 

(2016). Kartan är framtagen med hjälp av GIS. Totalt finns 15 brunnar i området med enskild 

vattentäkt som majoritet, se figur B11 (SGU & Lantmäteriet, 2016a). 

 

 

Figur B10: Karta över de brunnar som finns i förekomsten Taxingeåsen- Taxinge, numrerade med siffror. 

Blåa ringar visar provtagningsplatser inventerade av SGU under 2015. Skala 1:62 500. © Sveriges 

geologiska undersökning, I2014/0060, © Lantmäteriet, I2014/00601.  
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Figur B11: Karta som visar brunnarnas användningsområden i förekomsten Taxingeåsen- Taxinge. Skala 

1: 50 000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

För att kunna få en enklare inblick till varje brunn har brunnarnas tekniska data, som fås från 

SGUs kartvisare (SGU & Lantmäteriet, 2016b), sammanställts i tabell B1, med de brunnsnummer 

som visas i figur B10.  

 

Tabell B1: Sammanställning av grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Taxinges data om brunnar i 

brunnsarkivet, från SGUs kartvisare 

Brunn

s nr. 

Användnin

g 

Totaldju

p (m) 

Dju

p till 

berg 

(m) 

Vatten

-

mängd 

(l/hr) 

Rörborrnin

g till (m) 

Bottendia

-meter 

(mm) 

Tätnin

g 

1 energibrunn 190 1 - 6 - C 

2 energibrunn 200 9 - 12 112 C 

3 energibrunn 111 13 0 15 - C 

4 energibrunn 171 7 - - 108 C 
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5 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

96 1 400 6 - C 

6 okänd 60 3 700 6 113 C 

7 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

46 16 2100 18 - C 

8 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

110 69 600 9 - C 

9 okänd 10 10 200 10 168 - 

10 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

100 7 500 9 136 C 

11 okänd 18 18 500 18 168 - 

12 okänd 18 3 1000 9 110 C 

13 energibrunn 140 10 200 12 - - 

14 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

15 15 74400 15 - - 

15 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

49 6 3600 6 - - 
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4.2 Vattenuttag 

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (u.å.) har den del av förekomsten med de bästa 

uttagsmöjligheterna en uttagsmöjlighet i storleksordningen 5 till 25 liter per sekund, vilket 

motsvarar ca 400 till 2000 kubikmeter per dag. Det finns där goda förutsättningar för uttag. 

Vidare informerar Bovin (2016) att det enligt vattentäktsarkivet på SGU finns tre större 

vattentäkter i förekomsten, dvs. enskilda vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där 

vattenuttaget är större än 10 m3 per dygn. Den första vattentäkten, Taxinge har medeluttaget 25 

m3/dygn. I den andra vattentäkten, Finkarby (tomtägarförening) är medeluttaget 10 m3/dygn. Den 

sista vattentäkten som benämns Nygård har medeluttaget 30 m3/dygn och troligtvis ligger brunn 

nummer 14 med en kapacitet på 74400 l/h eller 1 785,6  m3/dygn i detta vattentäktsområde. 

 

4.3 Miljöövervakningsstationer och inventerade provtagningsplatser 

I figur B12 (Vattenmyndigheterna et al. 2014b) visas den miljöövervakningsstation som finns för 

grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge. Stationen heter Drottningkällan och startades år 

2010 (Vattenmyndigheterna et al. 2014b). Den har koordinaterna N 6568791, E 631453, i 

SWEREF99 TM. Miljöövervakningsstationens position ligger 20 meter från den nordöstra 

provtagningsplatsen ‘ Drottningskällan’ som inventerats av SGU under 2015 vilket kan ses figur 

B2 (Ohlanders, 2016d). 
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Figur B12: Visar placeringen av miljöövervakningsstationen Drottningkällan. Skala 1: 10 000.                  

© Länsstyrelserna, © Vattenmyndigheterna, © Havs- och vattenmyndigheten, © Lantmäteriet 

I2014/00601. 

 

På hemsidan VISS (Vattenmyndigheterna et al. 2015) anges att övervakningsstationen tillhör 

programmet RMÖ-grundvattenkemi i Stockholms län, som är regional miljöövervakning. 

Övervakningen startade år 2007. Programområdet är sötvatten. Där finns också information om 

de totalt 16 parametrar som undersöks på stationen. Det är bland annat pH, alkalinitet och klorid. 

Provtagning görs vart sjätte år av SGU.  

 

I SGU:s Kartvisare finns två stycken naturliga källor inlagda i grundvattenförekomsten, se figur 

B13 (SGU & Lantmäteriet, 2016c). En av dem är den ena miljöövervakningsstationen 

Drottningkällan och den andra är benämnd S Källefall. Informationen i kartan anger att flödet i 

Drottningkällan är 0,5-3 l/s och i S Källefall 3-10 l/s.  

 



102 

 

 

Figur B13: Det grönmarkerade området är grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge och 

glasformade punkter är källor. Den västra källan är S källefall och den östra är Drottningkällan © 

Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

För utökad miljöövervakning av grundvattenförekomsten har två provtagningsplatser inventerats 

av SGU (Ohlanders 2016). Då konstaterades att det på båda platserna är praktiskt möjligt att ta 

prover och provtagning utfördes på båda platserna. Provtagningsplatserna är Drottningskällan och 

S Källefall. Platserna är markerade i figur B2, under Tillrinningsområde och koordinaterna går att 

finna i tabell B2 SGU (Ohlanders 2016). Platserna besöktes 2015-06-10. 
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Tabell B2: Koordinater för de två provtagningsplatserna som besöktes för grundvattenförekomsten 

Taxingeåsen-Taxinge vid stationsinventeringen 2015. Koordinaterna är angivna i SWEREF99 TM. (Nils 

Ohlanders, 2016) 

Namn Stationsinfo N E 

Drottningkällan 6568776 6568634 

S Källefall 631562 631404 
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5 Flöden 

5.1 Uppskattade flöden 

Figur B14 (Lantmäteriet et al. 2016 och SGU & Lantmäteriet 2016c) visar uppskattade 

flödesriktningar inom grundvattenförekomsten och inom avrinningsområden som förekomsten 

ligger i. De svarta pilarna är uppskattade efter topografiska förhållanden och ytvattnets placering 

och de gröna pilarna är tagna från SGU:s karta över grundvattenmagasin (SGU & Lantmäteriet, 

2016c). 
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Figur B14: Svarta pilar visar uppskattade strömningsriktningar inom avrinningsområden där 

grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge (lila område) ingår, baserade på geologi och ytvattnets 

placering och gröna pilar visar strömningsriktningar tagna från SGU:s karta över grundvattenmagasin. 

Skala 1:60000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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1 Kort om förekomsten                             

Grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd ligger i närheten av Vättern, drygt en mil nordväst 

om Jönköping, dess läge och utbredning illustreras i figur C1 (Vattenmyndigheterna et al. 2016). 

Området tillhör Jönköpings och Vaggeryds kommun i Jönköpings län. Samhället Månsarp ligger 

delvis i förekomsten och sjön Vedersjön går genom förekomsten. Arean är 8 km2 stor och 

akvifärtypen är porakvifer. (Vattenmyndigheterna et al. u.å.a). Noggrannheten på 

grundvattenmagasinets avgränsning är god eftersom den är baserad på lokala jordarts- eller 

hydrogeologiska kartor.  

 
Figur C1: Karta som visar grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyds utbredning (blå markering). Skala 

1:250000. © Vattenmyndigheterna, © Länsstyrelserna, © Havs- och vattenmyndigheten, © Lantmäteriet 

I2014/00601. 
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1.1 Tillrinningsområde                                 

Figur C2 (SGU, 2016a och Lantmäteriet, 2016) visar tillrinningsområdet genom den lila 

sträckningen. Med hjälp av GIS har avrinningsområdet beräknats till 42,96 km2 stort vilket är ca 

5 gånger större än grundvattenförekomsten (SGU, 2016a). Grundvattenförekomsten “Månstorp- 

Målskog” som ligger norr om förekomsten Taxinge-Kåperyd har samma tillrinningsområde. 

Enligt Ohlanders (2016c) är tillrinningsområdet för grundvattenförekomsten gjord med hjälp av 

en modell i arcGIS, därför kan det uppstå modelleringfel. Till exempel är det i verkligheten 

ovanligt att ett tillrinningsområde slutar med en rak kant, så som södra delen av 

tillrinningsområdet i figur C2, varför det är troligt att detta är fel. 
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Figur C2: Karta över tillrinningsområdet till grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd. Den lilarandiga 

arean avgränsad med en lila, tjock linje illustrerar tillrinningsområdet. Den svartsträckade arean, 

avgränsad med en tjock svart linje illustrerar grundvattenförekomsten. De blå prickarna markerar de 

inventerade provtagningsplatserna 2015. Skala 1:50 000 © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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2 Markegenskaper 

2.1 Topografi                                 

Figur C3 och C4 är framtagen från SGU:s kartvisare (SGU & Lantmäteriet, 2016b), och 

innehåller information om bland annat topografin i omårdena i och i närheten 

av  grundvattenförekomsten.  För att tydliggöra topografiska höjder förekommande inom och 

nära grundvattenförekomsten har dessa markerats med en röd cirkel. 

 
Figur C3: karta över Tranhult-Kåperyd (norra delen) i skala 1:25 000 med topgrafiska höjder markerade 

med en röd cirkel. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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Figur C4: karta över Tranhult-Kåperyd (södra delen) i skala 1:50 000 med topgrafiska höjder markerade 

med en röd cirkel. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
 

2.2 Jordarter och skikt                             

Förekomsten är en sand och grusförekomst av akviferstypen porakvifer (Vattenmyndigheterna 

et.al., u.å.c).  

 

I figur C5 (SGU & Lantmäteriet (2016e) presenteras de jordarter som finns inom och omkring 

grundvattenförekomsten. På den karttjänst där kartan är hämtad (SGU & Lantmäteriet (2016e) 

presenteras tre olika lager av jordarter. Enligt SGU (2014) är grundlagret det jordlager som 

dominerar vid karteringsdjupet 0,5 meter och som har en mäktighet som är betydligt större än 0,5 

meter. Det underliggande lagret beskriver det lager som finns direkt under grundlagret och 

kartläggs enbart om det anses nödvändigt. Klassningen “tunt eller osammanhängande ytlager” får 

det lager som ligger vid ytan samt har en mäktighet under 0,5 meter eller är osammanhängande 

och har en medelmäktighet på 0,5-1 meter. 

 

Information i detta stycke har hämtats från den karttjänst där figur C5 är hämtad om inget annat 

anges. Figuren är framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016e) och visar en karta över jordarter 

förekommande i Tranhult-Kåperyd. Där finns även en teckenförklaring av, för förekomsten, 

relevanta jordarter. Grundvattenförekomsten följer isälvssedimenten men är i norr något smalare 
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än isälvssedimentens utbredning. Som grundlager dominerar isälvssediment. Även mossetorv 

förekommer på några platser, främst i väst där även urberg och sandig morän förekommer i liten 

mängd. I norr finns en plats innehållande flygsand med isälvssediment som underliggande lager. 

Kärrtorv förekommer också som grundlager i närheten av vattendraget som går genom området. 

Den rutade sektionen direkt under texten “Månsarp” visar att grundlagret är fyllning och att det 

underliggande lagret är svämsediment av sand. Den v-formade, gråfärgade sektionen precis norr 

om den lilla sjön norr om Månsarp innehåller svallsediment. Genomsläppligheten är mestadels 

hög, vilket syns i figur C6, vars karta är framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016c). 

 

 

         

      
Figur C5: Jordartskarta för området inom och omkring grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd. Grönt 

streck med prickar visar krön på isälvssediment. Skala 1:50000. © Länsstyrelserna I2014/00601, © 

Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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Figur C6: Karta som visar genomsläppligheten för jorden inom och omkring grundvattenförekomsten 

Tranhult-Kåperyd. Skala 1:50000. © Länsstyrelserna I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601. 

 

3 Påverkanskällor                                 

3.1 Potentiellt förorenade områden och miljöfarlig verksamhet         

Inom förekomsten Tranhult-Kåperyd och i dess avrinningsområde finns ett stort antal potentiellt 

förorenade områden och en anläggning med miljöfarlig verksamhet. Dessa punktkällor har 

betydande påverkan på grundvattenförekomsten (Vattenmyndigheterna et al., 2013). 

Punktkällorna finns markerade och numrerade i figur C7 (Lantmäteriet et al., 2016). Figuren 

visar endast de delar av delavrinningsområdena där det finns punktkällor. I figur C8 

(Lantmäteriet et al., 2016) visas en förstoring av området i nordöstra delen av förekomsten där 

områdena 18 till 23 är markerade. Nordost om förekomsten finns ytterligare ett antal potentiellt 

förorenade områden. Dessa ligger inom det avrinningsområde som nordöstra delen av 
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förekomsten tillhör. Fokus har ändå inte lagts på fördjupning i de områdena eftersom antalet 

områden att gå igenom då skulle bli mycket stort. Vid analys av grundvattenförekomsten med 

denna modell som grund bör dessa områden ändå tas i åtanke. Efter figurerna följer en lista över 

alla numrerade områden och kortfattad information om dessa. Informationen är hämtad från den 

karttjänst som finns i VISS (Länsstyrelserna, u.å.) om inget annat anges. 

 
Figur C7: Grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd (lila område) och de potentiellt förorenade 

områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom 

grundvattenförekomstens delavrinningsområden (svagt mörkblå linjer). Figuren visar endast de delar av  

delavrinningsområdena där det finns punktkällor. Skala ca 1:40000. © Lantmäteriet I2014/00601, © 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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Figur C8: Nordöstra delen av grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd (lila område) och de potentiellt 

förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom 

grundvattenförekomsten. Skala 1:10000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

© SMHI, © Sveriges geologiska undersökning.  
 

 

1.      Objekt 116237. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning. 

2.      Objekt 163674. Skjutbana, kulor. Ingen riskklassning. 

3.      Objekt 181552. Övrigt BKL3 och sågverk utan doppning/impregnering och övrigt BKL  

4.      Objekt 170054. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning. 

5.      Objekt 152248. Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall. Ingen riskklassning. 

6.      Objekt 152258. Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer och betning  av 

säd. Riskklass 2. 

7.      Objekt 175522. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen riskklassning. 

8.      Objekt 152821. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel och betong- och 

cementindustri och ytbehandling av trä. Ingen riskklassning. 

9.      Objekt 170055. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen riskklassning. 
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10.  Objekt 152823. Tungmetallgjuterier. Ingen riskklassning. 

11.  Objekt 152500. Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedel. Riskklass 2. 

12.  Objekt 175664. Skjutbana- kulor. Ingen riskklassning. 

13.  Objekt 152824. Mellanlagring och sorteringsstation avfall. Ingen riskklassning. 

14.  Objekt 152825. Betong- och cementindustri. Ingen riskklassning. 

15.  Renstorp. Täkt för naturgrus. Anläggningsnummer 0680-20-042, Id 34975. Miljöfarlig 

verksamhet som drivs av Skanska Asfalt och Betong AB. Täkt för mer än markinnehavarens 

husbehov av naturgrus. 

16.  Objekt 152249. Avfallsdeponier – icke farlig, farligt avfall. Ingen riskklassning. 

17.  Objekt 181522. Övrigt BKL 3 och sågverk utan doppning/impregnering och övrigt BKL 4. 

Ingen riskklassning. 

18.  Objekt 170080. Övrigt BKL 3. Ingen riskklassning. 

19.  Objekt 170057. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen riskklassning. 

20.  Objekt 175747. SPIMFAB. Ingen riskklassning. En åtgärd är gjord här, men koordinaterna 

stämmer inte överens perfekt efter omvandling mellan de olika referenssystem som används 

(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt). Åtgärden är att området har sanerats av 

SPIMFAB (Spimfab, 2014). SPIMFAB avslutade projektet 16 juli 2010. Hos SPIMFAB har 

aktnummer 4980. 

21.  Objekt 152307. Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedel. Riskklass 3. 

22.  Objekt 170077. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen riskklassning. 

23.  Objekt 170062. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen riskklassning. 

24.  Objekt 181557. Övrigt BKL 3. Ingen riskklassning. 

25.  Objekt 170083. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel och övrigt BKL 3. 

Ingen riskklassning. 

26. Objekt 175521. Plantskola. Riskklass 2. 
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3.2 Diffusa källor                                 

För förekomsten finns ingen klassning av diffusa källor. Inom förekomsten finns både vägar och 

järnväg. Vägarna är varken primärt eller sekundärt rekommenderade vägar för farligt gods 

(Trafikverket, 2016b). Risken för att det efter vägolycka sprids miljöfarliga ämnen är därför liten. 

Vägarna är inte heller stora huvudgenomfartsvägar. Enligt Daniel på Jönköpings kommun 

(Daniel: Jönköpings kommun, 2016) saltas Tabergsvägen (väg 659) på vintrarna. Däremot 

uppger Trafikverket (Kildén, 2016) att Bondstorpsvägen (väg 651) och Vaggerydsvägen (väg 

650) endast har en liten mängd salt i den sand som används vid vinterväglag. På järnvägen går 

gods- och regionaltrafik (Trafikverket, 2014). Figur C9 (Lantmäteriet et al., 2016) visar vilka 

avrinningsområden och delar av förekomsten som påverkas av vägar och järnväg. Inom 

förekomsten finns ett antal villaområden. Det finns en del jordbruk inom grundvattenförekomsten 

och fler i de delavrinningsområden som grundvattenförekomsten ligger i. Detta är dock inte något 

som tagits upp i VISS som en eventuell diffus källa. 
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Figur C9: Grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd (lila område) och grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala 1:80000. Vägar är markerade med rött och järnvägar är 

vit- och svartrandiga. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601.  
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4 Brunnar, källor och miljöövervakning                 

4.1 Befintliga brunnar                             

I figur C10, med bakgrundskarta framtagen av Lantmäteriet (2016) visas en översiktsbild av 

brunnarna som finns i förekomsten. Kartan är gjord i arcGIS och data om brunnar är framtagen 

av SGU (2016b). I figur C11 och C12 har informationen i figur C10 delats upp i en nordlig och 

en sydlig del för att tydliggöra brunnarnas placering. Där är brunnarna även numrerade. 

 

Figur C10: De brunnar som finns registrerade i grundvattenförekomsten Tranhult- Kåperyd illustreras 

med de mindre ringarna, medan de större blåa ringarna visar provtagningsplatser inventerade av SGU 

under 2015. Skala 1:50 000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © Lantmäteriet 

I2014/00601. 



126 

 

 

Figur C11: Karta över brunnar (numrerade) som finns i den norra delen av förekomsten Tranhult- 

Kåperyd. Skala 1:20 000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/0060, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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Figur C12: Karta över brunnar (numrerade) som finns i den södra delen av förekomsten Tranhult- 

Kåperyd. De blå prickarna representerar provtagningsplatser inventerade av SGU. De punkter som ej är 

numrerade är istället numrerade i figur C11. Skala 1:40 000. © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/0060, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

Information om brunnarnas användningsområde finns i figur C13 (SGU & Lantmäteriet 2016g). I 

tabell C1 redovisas teknisk data om brunnarna framtaget av SGU & Lantmäteriet (2016g). 
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’  

Figur C13: Brunnarnas användningsområde i grundvattenförekomsten Tranhult- Kåperyd. Skala 1: 

25 000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Tabell C1: Sammanställning av information om brunnar i grundvattenförekomsten Tranhult- Kåperyd, 

från brunnsarkivet i SGUs kartvisare 

Brunn

s nr. 

Användnin

g 

Totaldju

p (m) 

Dju

p till 

berg 

(m) 

Vattenmäng

d (l/hr) 

Rörborrnin

g till (m) 

Bottendia

-meter 

(mm) 

Tätnin

g 

1 energibrunn 170 9 - 11 - C 

2 energibrunn 141 11 700 12 - C 

3 energibrunn 180 5 7000 9 - C 

4 okänd 14 11 3000 14 - - 

5 energibrunn 53 6 60 8 - C 

6 energibrunn 150 5 600 6 - C 
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7 energibrunn 180 4 100 6 - C 

8 energibrunn 135 16 1200 17 - C 

9 energibrunn 130 15 400 18 - C 

10 energibrunn 110 9 60 11 - C 

11 energibrunn 150 12 300 15 111 C 

12 energibrunn 145 16 480 18 - C 

13 energibrunn 140 13 - 15 - C 

14 energibrunn 160 14 600 15 - C 

15 energibrunn 140 9 600 14 - C 

16 energibrunn 130 12 600 14 - C 

17 energibrunn 140 12 1800 14 - C 

18 energibrunn 140 12 - 14 - C 

19 energibrunn 150 12 300 14 - C 

20 energibrunn 155 15 300 18 - C 

21 energibrunn 200 15 1200 18 - C 

22 energibrunn 195 16 2500 18 - C 

23 energibrunn 180 10 - 12 - C 

24 okänd 103 2 800 6 115 - 

25 okänd 180 2 1500 3 135 C 

26 energibrunn 170 4 50 6 111 C 

27 energibrunn 141 9 500 12 - C 

28 energibrunn 181 3 1500 6 - C 

29 energibrunn 135 7 500 9 - C 

30 energibrunn 120 3 - 3 140 - 

31 energibrunn 180 44 - - - - 

32 energibrunn 140 5 - 9 111 C 

33 energibrunn 121 6 - 8 140 - 
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34 energibrunn 130 5 600 8 - C 

35 energibrunn 130 4 1500 6 - C 

36 energibrunn 115 6 - 8 - C 

37 energibrunn 185 5 300 6 - C 

38 energibrunn 152 3 - 5 138 - 

39 energibrunn 123 6 - 8 - C 

40 energibrunn 160 6 - 8 - C 

41 energibrunn 215 6 300 9 111 C 

42 energibrunn 180 4 600 6 - C 

43 energibrunn 200 2 500 12 113 C 

44 energibrunn 170 48 6000 52 110 C 

45 energibrunn 145 38 18000 - - C 

46 okänd 180 34 2500 36 134 C 

47 energibrunn 180 4 - 9 114 C 

48 energibrunn 190 36 - 36 - - 

49 energibrunn 180 19 - 21 - C 

50 energibrunn 205 9 600 12 110 C 

51 övriga 97 5 700 9 - - 

52 övriga 106 9 500 12 - - 

53 övriga 127 11 300 14 140 - 

54 övriga 91 15 900 18 - C 

 

4.2 Vattenuttag                                 

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (u.å.b) har den del av förekomsten med bäst uttagsmöjlighet en 

uttagsmöjlighet i storleksordningen 25 till 125 liter per sekund, vilket motsvarar cirka 2000 till 

10000 m3 per dag. Detta ger bra förutsättningar för vattenuttag.  
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Grundvattenförekomsten ligger i två olika kommuner, Jönköpings- och Vaggeryds kommun. 

Förekomsten går dock endast en liten bit in i Vaggeryd och där finns enligt Vaggeryds VA- och 

avfallschef, Rosenquist, inga kommunala vattentäkter inom grundvattenförekomst. Det finns inte 

heller någon informationer om enskilda uttag i området. Vidare meddelade Annica, 

Vattensamordnare i Jönköpings kommun, att förekomsten inte innehåller dricksvattentäkter. 

Dock används troligen förekomsten av privatpersoner. Hon menar även att området i 

grundvattenförekomsten inte är skyddat som grundvattentäkt och att uttagsstorleken är 3,35 Mm3 

per år. 

 

4.3 Miljöövervakningsstationer och inventerade provtagningsplatser             

För utökad miljöövervakning av grundvattenförekomsten har tre provtagningsplatser inventerats 

av SGU enligt Ohlanders (2016a), se tabell C2. Det saknas just nu miljöövervakningsstationer i 

förekomsten och SGU har ännu inte bestämt vilka av de provtagningsplatser de inventerade 2015 

som ska bli miljöövervakningsstationer (Nils Ohlanders, 2016b). Vid inventeringen togs prover 

enbart på provtagningsplatsen i Renstorp. Anledningen till detta var att den mellersta 

provtagningsplatsen ansågs opraktisk och att källan i Månsarp, längst österut, var uttorkad. 

Koordinater till alla inventerade provtagningsplatser finns i tabell 3 och platserna finns även 

utmarkerade i figur C2. 

 

Tabell C2: Koordinater för de tre provtagningsplatserna som besöktes för grundvattenförekomsten 

Tranhult- Kåperyd vid stationsinventeringen 2015. Koordinaterna är angivna i SWEREF99 TM. (Nils 

Ohlanders, 2016)  

 Jönköping Västra Götaland Västra Götaland 

Namn i Databas/arbetsnamn     Månsarp 

Namn Stationsinfo Renstorp     

N (aktuell) 6390029 6390107 6390278 

E (aktuell) 443074 443613 444503 

 

Figur C14, framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016f) visar att en naturlig källa finns i 

grundvattenförekomsten. Den ligger i närhenten av Månsarp. Dess strömning är 0,5 till 10 liter 

per sekund. 
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Figur C14: Karta över befintliga källor i grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperud. Det grönmarkerade 

området illustrerar grundvattenförekomstens utbredmimg. © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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5 Flöden                                     

5.1 Uppskattade flöden                     

Figur C15 (Lantmäteriet et al., 2016 och SGU & Lantmäteriet, 2016a) visar uppskattade 

flödesriktningar inom grundvattenförekomsten och figur C16 (Lantmäteriet et al., 2016) visar 

uppskattade flödesriktningar inom de avrinningsområden där förekomsten ingår. De svarta 

pilarna är uppskattade efter topografiska förhållanden samt ytvattnets placering och de gröna 

pilarna kommer från SGU:s karta över grundvattenmagasin (SGU & Lantmäteriet, 2016e). 
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Figur C15: Karta över grundvattenflödesriktningar inom grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd (lila 

område). Svarta pilar visar uppskattade strömningsriktningar inom förekomsten Tranhult-Kåperyd 

baserat på geologi och ytvattnets placering och gröna pilar visar strömningsriktningar tagna från SGU:s 

karta över grundvattenmagasin. Skala 1:30000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © 

SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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Figur C16: Karta över strömningsriktningar inom delavrinningsområden till grundvattenförekomsten 

Tranhult-Kåperyd (lila område) där svarta pilar visar uppskattade riktningar baserade på geologi och 

ytvattnets placering. Skala 1:80000. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601,© SMHI, © 

Lantmäteriet I2014/00601. 
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Sammanfattning 

Bakgrunden till detta projekt är behovet av att utvärdera och eventuellt ta fram nya 

avgränsningar för grundvattenförekomster. Syftet är att självständigt i grupp bedöma SGU:s 

nuvarande provtagningsplatser med målet att hitta kriterier som bör vara uppfyllda för att 

provtagningsplatserna ska anses representativa. Begränsningar är bland annat att endast 

isälvsavlagringar och redan inverterade provtagningsplatser som är utsatta för risk ska 

analyseras. Antalet provtagningsplatser som ska undersökas kommer vara fem stycken. 

Genomförandet av projektet har delats upp i tre steg där det första är att göra en 

litteraturstudie, det andra steget är att undersöka befintliga och redan inverterade 

provtagningsplatser och det tredje är att ta fram generella kriterier för en representativ 

provtagningsplats utifrån tidigare genomförda analyser. Dessutom har en tidsplan för arbetet 

tagits fram.   



Projektplan 

Representativa provtagningsplatser för miljöövervakning av grundvatten  

Bakgrund  

Miljöövervakning genomförs i Sverige i syfte att dokumentera nuvarande läge och 

förändringar i miljön. Resultaten används bland annat för rapportering, för att följa upp 

Sveriges miljömål samt att upptäcka effekter av miljöskadlig verksamhet. (SGU, 2016a) 

 

SGU 
Övervakning av grundvatten och havssediment genomförs av Sveriges geologiska 

undersökning (SGU). (SGU, 2016a) SGU har övervakat grundvatten sedan 1966.  Idag 

övervakas grundvattnet nationellt inom programmet Referensstationer grundvatten. Syftet är 

dels att undersöka hur variationer i geologi, topografi och klimat påverkar grundvattnet, och 

dels att utvärdera effekter av miljöskadlig verksamhet samt förbättringsåtgärder för dessa. 

(SGU, 2016b) . SGU ger ut instruktioner om hur arbetet med bland annat kartläggning, 
övervakning och statusklassificering av grundvatten ska genomföras. (SGU 2014, s. 8) . 
 

Ramdirektivet för vatten  Vattenförvaltningen  

Ramdirektivet för vatten, även kallad Vattenförvaltningen, är ett gemensamt beslutat direktiv 

inom EU. Alla EU:s medlemsländer har i Vattenförvaltningen enats om gemensamma mål 

och riktlinjer om hur vattenpolitiken ska föras. Dessa är minimidirektiv, vilket innebär att det 

är upp till varje land att fatta beslut som ställer ännu hårdare krav. Förutom förvaltningen av 

grundvatten omfattas även sjöar, vattendrag och kustvatten av Vattendirektivet. Till 

Vattendirektivet hör även dotterdirektiv.  

 

Även om kraven i Vattenförvaltningen är minimikrav, så måste varje medlemsland se till att 

det som står skrivet i direktivet efterföljs. I Sverige styrs detta till största del genom 

Vattenförvaltningsförordningen. (SGU 2014, s. 8) 

 



Grundvattenförekomster  

Arbetet med Vattenförvalntningen utgår från grundvattenförekomster. Definition enligt 

Vattenförvalningsförordningen är ”en avgränsad volym grundvatten i en eller flera 

akviferer”. De grundvattenförekomster som ingår i arbetet är viktiga antingen för att de 

används som dricksvatten eller för att de är av betydelse för ekosystemet på platsen.  

 

Sveriges grundvattenförekomster är av SGU definierade och avgränsade i grupperna sand 

och grusavlagringar, sedimentära bergarter samt övriga geologiska bildningar. Man har valt 

att till största del avgränsa områdena efter isälvsavlagringar. Ett sätt att förbättra arbetet med 

förekomsterna kan vara att dela upp dem för att på så sätt kunna fokusera på de förekomster 

som är i störst behov av insatser. Det är möjligt om det inte finns risk att föroreningar sprids 

mellan förekomsterna varje provplats ska representera. (SGU 2016, s. 19) 

 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten   

Arbetet med Vattenförvaltningen genomförs under en tidsperiod på sex år, och kallas 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten. Vattenförvaltningscykeln inleds med kartläggning 

och riskbedömning.  

 

Minst vart sjätte år ska samtliga grundvattenförekomster övervakas. Övervakning innebär att 

prover tas och analyseras. Den typ av övervakning som genomförs vart sjätte år kallas för 

kontrollerande övervakning, och ett av dess syften är att bekräfta den genomförda 

riskbedömningen. Övervakningen ska innefatta samtliga parametrar som finns med i SGU:s 

föreskrifter.  

 

För de grundvatten som riskerar att inte uppnå god ekologisk status genomförs så kallad 

operativ övervakning. Detta görs genom provtagning, men endast de ämnen som lett till att 

den operativa övervakningen var nödvändig analyseras därefter. Den operativa 

övervakningen genomförs under hela vattenförvaltningscykeln om det bedömdes att risker 

fanns vid den kontrollerande övervakningen. Då detta görs finns möjlighet att följa effekterna 

av åtgärder samt följa eventuell försämrad vattenkvalitet. (SGU 2014, s.1013)  

 



Problembeskrivning  

Det finns behov av att övervakningen av grundvatten anpassas till Vattenförvaltningens 

minimikrav. Detta beror på att övervakningen historiskt sett varit anpassad till att fokusera på 

områden som inte påverkats av mänsklig aktivtet. Att välja ut lämpliga platser för 

miljöövervakning kan vara mycket svårt. Faktorer som flöden, förekomster av föroreningar 

och provtagningsplatsens utformning påverkar hur representativa de tagna proverna blir för 

den grundvattenförekomst de ska representera. (Ohlanders 2016) 

Syfte/mål  

Syfte med självständigt arbete 

Syftet med det självständiga arbetet är att lära sig ett arbetssätt för att jobba med ett projekt i 

grupp där flera delmoment ska genomföras under projektets gång. Delmomenten är att lära 

sig skriva slutrapport, projektplan, projektgruppsprotokoll, grupprapporter och 

arbetsrapporter, göra en litteraturstudie samt opponera på en annan grupps rapport och 

presentera det egna arbetet. 

 

Syfte med Grundvattenprojekt 

Syftet med projektet är att bedöma om SGUs utvalda provtagningsplatser för grundvatten är 

representativa för grundvattenförekomster med avseende på hydrogeologi, vattenkvalitet och 

eventuell riskbedömning i VISS. Målet är att generella kriterier för provtagningssätt och plats 

ska bestämmas. 

 

Plan för hur fördjupad och breddad kunskap inom mljö och vattenteknik ska 

tillhandahållas 

En litteraturstudie kommer att göras. Den ska ta upp hur provtagning av grundvatten kan 

genomföras, vilka tekniska lösningar som är bäst i olika situationer, vilka metoder som kan 

användas för olika mätningar och vilka rör som behövs i olika fall. Studien kommer även visa 

hur representativa mätpunkter för grundvattenområden kan tas fram, vad VISS är och hur det 

fungerar, hur en konceptuell grundvattenmodell kan se ut, innehålla information om 

Vattenförvaltningens krav på miljöövervakning av vatten samt beskriva vad en 

grundvattenförekomst är och hur uppdelningen av dessa sker. 



 

Vid ett tillfälle kommer gruppen följa med SGU på fältarbete vid en eller flera 

provtagningsplatser, detta ska ge en fördjupad kunskap av hur grundvattenprovtagning går till 

i praktiken. 

 

Kunskaperna som tillhandahålls genom litteraturstudien och fältarbetet kommer ge både 

breddning och fördjupning inom miljö och vattenteknik. 

Begränsning  

Antalet grundvattenförekomster som ska undersökas är begränsat till fem stycken. De ska 

ligga i olika delar av landet och helst vara olika med avseende på geologi och/eller påverkan 

av människor. Förekomsterna ska alla redan vara inventerade av SGU, vara utsatta för risk 

enligt information i VISS och vara i isälvsavlagringar.  Undersökningen av 

provtagningsplatser kommer begränsas till provtagning av kemisk status. Fokus under arbetet 

ska ligga på att titta på information från SGU om befintliga provtagningsplatser för att ta reda 

på hur representativa de är för den aktuella grundvattenförekomsten och med hjälp av en 

konceptuell modell ta fram förslag på vilka sorts provplatser som är bäst att använda. Utifrån 

arbetet ska en mall med punkter för hur en provplats ska se ut och var den ska ligga för att 

vara representativ tas fram. På grund av begränsningarna kommer mallen för provtagning att 

gälla för de fem provtagningsplatserna och utifrån den kommer förslag på en mer generell 

mall utformas. Mallen ska vara utformad på ett sådant sätt att den lätt kan följas, även av 

personer som inte är så insatta i ämnena hydrologi och vattenprovtagning. 

 

Genomförande  

Steg 1: 

Göra en litteraturstudie innehållande nödvändig fakta för att genomföra projektet (mer 

specifikt går att finna under Syfte/mål). Viktig information kommer bland annat att finnas på: 
● Vattenförvaltning av grundvatten (vägledning), SGU:s rapport 

● Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU:s rapport 

 



Steg 2:
 

Undersöka de befintliga/utvalda provtagningsplatserna med avseende på hydrogeologi, 

vattenkvalitet och riskbedömning i VISS. Fem stycken grundvattenförekomster ska väljas, 

och alla i gruppen får ansvar för varsin. Grundvattenförekomsterna ska vara riskklassade och 

sådana som SGU redan har inventerat. Informationen om varje grundvattenförekomst ska 

sedan studeras genom: 

● Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

● SGU:s data om provtagningsplatser  

Genom att konstruera en konceptuell modell för grundvattenförekomsten och analysera 

vattenkvalitetsdata och information om hur platserna ser ut ska det avgöras om de nuvarande 

provtagningsplatserna är representativa för grundvattenförekomsten. 

 

Steg 3:  

Ta fram generella kriterier för att bedöma om en provtagningsplats är representativ för en 

grundvattenförekomst genom att jämföra och analysera de resultat som tagits fram i 

föregående steg.  

 

Tidsplan  

Nedan redovisas den preliminära tidsplanen för detta projekt.  

Tabell 1: Aktiviteter som ska utföras under projektet och de tider arbete med aktiviteterna ska pågå. 

Aktivitet  Start  Slut 

Projektplan   06apr  12apr 

Litteraturstudie  07apr  19apr 

Övergripande om egen 

grundvattenförekomst 

12apr  15apr 

Undersökning av egen 

grundvattenförekomst 

20apr  04maj 

Mittredovisning  27apr  02maj 

Minilitterturstudie  02maj  04maj 



Sammanställa rapport (1)  04maj  17maj 

Fältarbete  09maj  11maj 

Ta fram kriterier  09maj  17maj 

Individuell pop. Sammanfattning  17maj  31maj 

Presentation av projektet  17maj  27maj 

Preliminär slutrapport (2)  19maj  20maj 

Opponering  23maj  27maj 

Omarbeta slutrapport (3)  30maj  31maj 

Gemensamt reflektionsdok  01jun  02jun 

Total sammanfattande rapport  01jun  02jun 

 

Illustration av tidsplanen finns i Apendix. 

Ansvarsfördelning 

Var och en har ansvar för varsin grundvattenförekomst. Utöver detta kommer ansvar att delas 

ut allteftersom.  
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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Administrativ rapport 

Dokumentkod 

W-16-50/A-03 

Datum 

2016-04-15 

Ersätter 

W-16-50/A-02 

 Författare 

Malin Eriksson 

Handledare 

Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 

Mall för rapportskrivning och loggning 

 

Sammanfattning 

Beskriver i punktform hur formatet ska vara i alla rapporter som skrivs inom projektet. 

Dessutom finns några saker att tänka på vid källhänvisning och rutiner för ärende-

/rapportloggen.  

  



Format för rapportskrivning: 

 All text skrivs i Times New Roman 

 Brödtext (alltså all vanlig text)  

- Storlek 12 

- Radavstånd 1,5 

 Titel (om inget separat försättsblad används) 

- Storlek 24 

- Fetstil 

 Huvudrubrik (t.ex. Bakgrund eller Inledning) 

- Storlek 16 

- Fetstil 

 Underrubrik 

- Storlek 13 

- Fetstil 

 Figur/tabelltexter 

- Storlek 11 

- Kursivt 

 

Vi använder numrerade rubriker i större rapporter, som slutrapporten och litteraturstudien, 

men inte i arbetsrapporter. 

 

Förkortningar  

Vanliga förkortningar som t.ex. och bl.a. skrivs inte som förkortningar i löpande text i arbets-

/grupprapporter, istället skrivs hela orden ut (till exempel och bland annat). Däremot får 

längre namn och ofta återkommande ord (t.ex. Sveriges geologiska undersökning) förkortas. 

Då måste förkortningen först förklaras genom att första gången skriva ut hela namnet och 

sedan skriva förkortningen inom parentes (t.ex. Sveriges geologiska undersökning (SGU)). 

 

Referenser  

Skrivs enligt SLU:s standard. Hur går att se på SLU:s hemsida.  



 I löpande text skrivs förkortningen av författaren och utgivningsår, utan kommatecken 

emellan. (ex. SGU 2014) 

 Efter länkar skrivs datum då länken hämtats inom hakparentes.  

 I källhänvisningen skrivs hela namnet ut och sedan komma och sedan den förkortning 

av namnet som används i referensen i den löpande texten (t.ex. Sveriges geologiska 

undersökning, SGU). 

 Innan länkar skrivs ”Tillgänglig:”. Vi skriver alltså på svenska. 

 

Ärende-/rapportloggs rutiner 

Aktiviteter skrivs in i både ärendelogg och rapportlogg direkt efter att aktiviteten blivit 

beslutad om. Alla ansvarar själva för att skriva in sitt ärende i båda loggarna. Om det är oklart 

hur aktiviteten ska skrivas in i ärendeloggen (t.ex. om det ska vara en eller flera ärenden) 

beslutas på det möte då aktiviteten bestäms. Den som justerar mötesprotokollet skriver in alla 

ärenden i ärendeloggen och vid behov i rapportloggen. På möten ges alla ärenden ett 

ärendenummer. 

 

 



 
Självständigt arbete i 

,,miljö och vattenteknik 

115 hp 

Dokumenttyp 

Administrativ rapport 

Dokumentkod 

W1650/A04 

Datum 

19/416 

Ersätter 

W1650/A01 

  Författare 

Elin Pöllä, Malin Eriksson, Veronika Wang, Worada Boonraksasat, Elin Norberg   

Handledare 

Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 

Projektplan 

 
 

Sammanfattning 
 
Bakgrunden till detta projekt är behovet av att utvärdera och eventuellt ta fram nya 

avgränsningar för grundvattenförekomster. Syftet är att självständigt i grupp förenkla SGU:s 

vidare arbete med att avgöra om befintliga provtagningsplatser för grundvattenövervakning är 

representativa för hela förekomsten samt arbetet med att ta fram nya provtagningsplatser. 

Genomförandet av projektet har delats upp i fem steg där det första är att göra en 

litteraturstudie, det andra steget är att välja de tre förekomster som ska undersökas, det tredje 

är att bestämma vilka faktorer som ska ingå i modellen, det fjärde är att ta fram konceptuella 

modeller för de tre förekomsterna och det femte är att utvärdera om modellen kan avgöra om 

de befintliga provtagningsplatserna är representativa. Dessutom har en tidsplan för arbetet 

tagits fram.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektplan 

Representativa provtagningsplatser för miljöövervakning av grundvatten 

Bakgrund 

Miljöövervakning genomförs i Sverige i syfte att dokumentera nuvarande läge och 

förändringar i miljön. Resultaten används bland annat för rapportering, för att följa upp 

Sveriges miljömål samt att upptäcka effekter av miljöskadlig verksamhet. (SGU, 2016a) 

 

SGU 

Övervakning av grundvatten och havssediment genomförs av Sveriges geologiska 

undersökning (SGU). (SGU, 2016a) SGU har övervakat grundvatten sedan 1966.  Idag 

övervakas grundvattnet nationellt inom programmet Referensstationer grundvatten. Syftet är 

dels att undersöka hur variationer i geologi, topografi och klimat påverkar grundvattnet, och 

dels att utvärdera effekter av miljöskadlig verksamhet samt förbättringsåtgärder för dessa. 

(SGU, 2016b). SGU ger ut instruktioner om hur arbetet med bland annat kartläggning, 
övervakning och statusklassificering av grundvatten ska genomföras. (SGU, 2014, s. 8). 
 

Ramdirektivet för vatten  Vattenförvaltningen 

Ramdirektivet för vatten, även kallad Vattenförvaltningen, är ett gemensamt beslutat direktiv 

inom EU. Alla EU:s medlemsländer har i Vattenförvaltningen enats om gemensamma mål 

och riktlinjer om hur vattenpolitiken ska föras. Dessa är minimidirektiv, vilket innebär att det 

är upp till varje land att fatta beslut som ställer ännu hårdare krav. Förutom förvaltningen av 

grundvatten omfattas även sjöar, vattendrag och kustvatten av Vattendirektivet. Till 

Vattendirektivet hör även dotterdirektiv. 

 

Även om kraven i Vattenförvaltningen är minimikrav, så måste varje medlemsland se till att 

det som står skrivet i direktivet efterföljs. I Sverige styrs detta till största del genom 

Vattenförvaltningsförordningen. (SGU, 2014, s. 8) 

 



Grundvattenförekomster 

Arbetet med Vattenförvalntningen utgår från grundvattenförekomster. Definition enligt 

Vattenförvalningsförordningen är ”en avgränsad volym grundvatten i en eller flera 

akviferer”. De grundvattenförekomster som ingår i arbetet är viktiga antingen för att de 

används som dricksvatten eller för att de är av betydelse för ekosystemet på platsen. 

 

Sveriges grundvattenförekomster är av SGU definierade och avgränsade i grupperna sand 

och grusavlagringar, sedimentära bergarter samt övriga geologiska bildningar. Man har valt 

att till största del avgränsa områdena efter isälvsavlagringar. Ett sätt att förbättra arbetet med 

förekomsterna kan vara att dela upp dem för att på så sätt kunna fokusera på de förekomster 

som är i störst behov av insatser. Det är möjligt om det inte finns risk att föroreningar sprids 

mellan förekomsterna varje provplats ska representera. (SGU, 2016, s. 19) 

 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten   

Arbetet med Vattenförvaltningen genomförs under en tidsperiod på sex år, och kallas 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten. Vattenförvaltningscykeln inleds med kartläggning 

och riskbedömning. 

 

Minst vart sjätte år ska samtliga grundvattenförekomster övervakas. Övervakning innebär att 

prover tas och analyseras. Den typ av övervakning som genomförs vart sjätte år kallas för 

kontrollerande övervakning, och ett av dess syften är att bekräfta den genomförda 

riskbedömningen. Övervakningen ska innefatta samtliga parametrar som finns med i SGU:s 

föreskrifter. 

 

För de grundvatten som riskerar att inte uppnå god ekologisk status genomförs så kallad 

operativ övervakning. Detta görs genom provtagning, men endast de ämnen som lett till att 

den operativa övervakningen var nödvändig analyseras därefter. Den operativa 

övervakningen genomförs under hela vattenförvaltningscykeln om det bedömdes att risker 

fanns vid den kontrollerande övervakningen. Då detta görs finns möjlighet att följa effekterna 

av åtgärder samt följa eventuell försämrad vattenkvalitet. (SGU, 2014, s.1013) 

 



Problembeskrivning 

Det finns behov av att övervakningen av grundvatten anpassas till Vattenförvaltningens 

minimikrav. Detta beror på att övervakningen historiskt sett varit anpassad till att fokusera på 

områden som inte påverkats av mänsklig aktivtet. Att välja ut lämpliga platser för 

miljöövervakning kan vara mycket svårt. Faktorer som flöden, förekomster av föroreningar 

och provtagningsplatsens utformning påverkar hur representativa de tagna proverna blir för 

den grundvattenförekomst de ska representera. (Ohlanders, 2016) 

 

Syfte/mål  
Syfte med självständigt arbete 

Syftet med det självständiga arbetet är att lära sig ett arbetssätt för att jobba med ett projekt i 

grupp där flera delmoment ska genomföras under projektets gång. Delmomenten är att lära 

sig skriva slutrapport, projektplan, projektgruppsprotokoll, grupprapporter och 

arbetsrapporter, göra en litteraturstudie samt opponera på en annan grupps rapport och 

presentera det egna arbetet. 

 

Syfte med Grundvattenprojekt 

Syftet med projektet är att förenkla SGU:s vidare arbete med att avgöra om befintliga 

provtagningsplatser för grundvattenövervakning är representativa för hela förekomsten samt 

arbetet med att ta fram nya provtagningsplatser. Projektet ska besvara frågan: kan man med 

hjälp av en enkel konceptuell modell avgöra om förekomstens provtagningsplatser är 

representativa? Det ska också undersökas om modellen även kan användas för att ta fram nya 

provtagningsplatser. Vilka faktorer som är nödvändiga att ha med i modellen ska avgöras 

utifrån projektets resultat. Målet är att ta fram konceptuella modeller för tre stycken 

grundvattenförekomster som redan är inventerade av SGU, riskklassade enligt VISS och 

ligger i isälvsavlagringar. Utifrån dessa ska projektets frågeställningar besvaras.  

 

Plan för hur fördjupad och breddad kunskap inom mljö och vattenteknik ska 

tillhandahållas 

En litteraturstudie kommer att göras. Den ska ta upp hur provtagning av grundvatten kan 

genomföras, vilka tekniska lösningar som är bäst i olika situationer, vilka metoder som kan 



användas för olika mätningar och vilka rör som behövs i olika fall. Studien kommer även att 

visa hur en konceptuell modell för en grundvattenförekomst kan tas fram, vad VISS är och 

hur det fungerar, innehålla information om Vattenförvaltningens krav på miljöövervakning av 

vatten samt beskriva vad en grundvattenförekomst är och hur uppdelningen av dessa sker. 

 

Vid ett tillfälle kommer gruppen följa med SGU på fältarbete vid en eller flera 

provtagningsplatser, detta ska ge en fördjupad kunskap av hur grundvattenprovtagning går till 

i praktiken. 

 

Kunskaperna som tillhandahålls genom litteraturstudien och fältarbetet kommer ge både 

breddning och fördjupning inom miljö och vattenteknik. 

 

 

Genomförande  
Steg 1:  

Göra en litteraturstudie innehållande nödvändig fakta för att genomföra projektet (mer 

specifikt går att finna under Syfte/mål). Viktig information kommer bland annat att finnas i: 

● Vattenförvaltning av grundvatten (vägledning), SGU:s rapport 

● Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU:s rapport 

Litteraturstudien ska innehålla information om konceptuella modeller och vad en fullständig 

konceptuell modell för en grundvattenförekomst bör innehålla. 

 

Steg 2:  

Välja vilka förekomster som ska studeras under projektet. Förekomsterna ska vara 

riskklassade och ligga i isälvsavlagringar. För att underlätta arbetet med att ta fram 

konceptuella modeller ska platser som SGU redan har besökt under sitt inventeringsarbete 

väljas.  

 



Steg 3:   

Bestämma vilka faktorer som ska ingå i de konceptuella modeller som ska tas fram. Till 

grund för detta ligger den beskrivning av konceptuella modeller som tagits fram under 

litteraturstudien. Utgångspunkten vid valet av faktorer ska vara att modellen ska vara så enkel 

som möjligt men ändå kunna användas för att avgöra provtagningsplatsers representativitet. 

 

Steg 4:  

Ta fram konceptuella modeller för de tre grundvattenförekomsterna genom att söka 

information om de faktorer som lyfts fram i steg 3. Mycket information till det här steget 

finns hos SGU, i VISS och hos SMHI. Ytterliggare fakta kan fås genom att kontakta 

kommuner och länsstyrelser. 

 

Steg 5:  

Utifrån de konceptuella modeller som tagits fram i steg 4 utvärdera om det, för de tre valda 

förekomsterna, kan avgöras om de befintliga provtagningsplatserna är representativa, samt 

undersöka om de framtagna modellerna kan användas för att ta fram nya provtagningsplatser. 

Ifall inga slutsatser om representativitet kan dras ska det bestämmas vilka data eller faktorer 

som saknas.   

 

 

 

 



Tidsplan 

Nedan redovisas den preliminära tidsplanen för detta projekt. 

Tabell 1: Aktiviteter som ska utföras under projektet och de tider arbete med aktiviteterna ska pågå. 

Aktivitet  Start  # dagar  Slut 

Projektplan   06apr  6  12apr 

Litteraturstudie  07apr  12  19apr 

Övergripande om egen vattenförekomst  12apr  3  15apr 

Välja ut förekomster och faktorer  19apr  1  20apr 

Ta fram modeller  22apr  12  04maj 

Mittredovisning  27apr  5  02maj 

Minilitterturstudie  02maj  2  04maj 

Sammanställa rapport (1)  04maj  13  17maj 

Kristihimmelsfärd  05maj  4  09maj 

Fältarbete  09maj  2  11maj 

Utvärdera modellerna  11maj  2  13maj 

Individuell pop. Sammanfattning  17maj  14  31maj 

Presentation av projektet  17maj  10  27maj 

Preliminär slutrapport (2)  19maj  1  20maj 

Opponering  23maj  4  27maj 

Omarbeta slutrapport (3)  30maj  1  31maj 

Gemensamt reflektionsdok  01jun  1  02jun 

Total sammanfattande rapport  01jun  1  02jun 

 

 
Illustration av tidsplanen finns i Apendix. 

 

 



Referenser 

Sveriges geologiska undersökning, SGU (2016a). Miljöövervakning. Tillgänglig: 

http://www.sgu.se/omsgu/verksamhet/miljoovervakning/ [20160411] 

 

Sveriges geologiska undersökning, SGU (2016b). Miljöövervakning av grundvatten. 

Tillgänglig: 

http://www.sgu.se/grundvatten/miljoovervakningavgrundvatten/ [20160411] 

 

Sveriges geologiska undersökning, SGU (2014). Vattenförvaltning av grundvatten. Uppsala: 

Sveriges geologiska undersökning (SGUrapport 2014:31), Tillgänglig: 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431rapport.pdf [20160411] 

 

Muntlig källa 

Ohlanders, N. (20160408). Uppdrag: Representativa miljöövervakningsstationer i 

GV‐förekomster . Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. 
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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Administrativ rapport 

Dokumentkod 

W-16-50/A-05 

Datum 

2016-04-15 

Ersätter 

W-16-50/A-03 

 Författare 

Malin Eriksson 

Handledare 

Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 

Mall för rapportskrivning och loggning 

 

Sammanfattning 

Beskriver i punktform hur formatet ska vara i alla rapporter som skrivs inom projektet. 

Dessutom finns några saker att tänka på vid källhänvisning och rutiner för ärende-

/rapportloggen.  

  



Format för rapportskrivning: 

 All text skrivs i Times New Roman 

 Brödtext (alltså all vanlig text)  

- Storlek 12 

- Radavstånd 1,5 

 Titel (om inget separat försättsblad används) 

- Storlek 24 

- Fetstil 

 Huvudrubrik (t.ex. Bakgrund eller Inledning) 

- Storlek 16 

- Fetstil 

 Underrubrik 

- Storlek 13 

- Fetstil 

 Figur/tabelltexter 

- Storlek 11 

- Kursivt 

 

Vi använder numrerade rubriker i större rapporter, som slutrapporten och litteraturstudien, 

men inte i arbetsrapporter. 

 

Förkortningar  

Vanliga förkortningar som t.ex. och bl.a. skrivs inte som förkortningar i löpande text i arbets-

/grupprapporter, istället skrivs hela orden ut (till exempel och bland annat). Däremot får 

längre namn och ofta återkommande ord (t.ex. Sveriges geologiska undersökning) förkortas. 

Då måste förkortningen först förklaras genom att första gången skriva ut hela namnet och 

sedan skriva förkortningen inom parentes (t.ex. Sveriges geologiska undersökning (SGU)). 

 



 

Referenser  

Skrivs enligt SLU:s standard. Hur går att se på SLU:s hemsida.  

 I löpande text skrivs förkortningen av författaren och utgivningsår, med kommatecken 

emellan. (ex. SGU, 2014) 

 Efter länkar skrivs datum då länken hämtats inom hakparentes.  

 I källhänvisningen skrivs hela namnet ut och sedan komma och sedan den förkortning 

av namnet som används i referensen i den löpande texten (t.ex. Sveriges geologiska 

undersökning, SGU). 

 Innan länkar skrivs ”Tillgänglig:”. Vi skriver alltså på svenska. 

 

Ärende-/rapportloggs rutiner 

Aktiviteter skrivs in i både ärendelogg och rapportlogg direkt efter att aktiviteten blivit 

beslutad om. Om det är oklart hur aktiviteten ska skrivas in i ärendeloggen (t.ex. om det ska 

vara en eller flera ärenden) beslutas på det möte då aktiviteten bestäms. Den som justerar 

mötesprotokollet skriver in alla ärenden i ärendeloggen och vid behov i rapportloggen. På 

möten ges alla ärenden ett ärendenummer. 

 

 



 

 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Administrativ rapport 

Dokumentkod 

W-16-50/A-06 

Datum 

2016-04-15 

Ersätter 

W-16-50/A-05 

 Författare 

Malin Eriksson 

Handledare 

Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 

Mall för rapportskrivning och loggning 

 

Sammanfattning 

Beskriver i punktform hur formatet ska vara i alla rapporter som skrivs inom projektet. 

Dessutom finns några saker att tänka på vid källhänvisning och rutiner för ärende-

/rapportloggen.  

  



Format för rapportskrivning: 

 All text skrivs i Times New Roman och har radavstånd 1,5 om inget annat anges. 

 Brödtext (alltså all vanlig text)  

- Storlek 12 

 Titel (om inget separat försättsblad används) 

- Storlek 24 

- Fetstil 

 Huvudrubrik (t.ex. Bakgrund eller Inledning) 

- Storlek 16 

- Fetstil 

 Underrubrik 1 

- Storlek 13 

- Fetstil 

 Underrubrik 2 

- Storlek 12 

- Fetstil 

 Figur/tabelltexter 

- Storlek 11 

- Kursivt 

- Enkelt radavstånd 

 

Vi använder numrerade rubriker i större rapporter, som slutrapporten och litteraturstudien, 

men inte i arbetsrapporter. 

 

Förkortningar  

Vanliga förkortningar som t.ex. och bl.a. skrivs inte som förkortningar i löpande text i arbets-

/grupprapporter, istället skrivs hela orden ut (till exempel och bland annat). Däremot får 

längre namn och ofta återkommande ord (t.ex. Sveriges geologiska undersökning) förkortas. 

Då måste förkortningen först förklaras genom att första gången skriva ut hela namnet och 

sedan skriva förkortningen inom parentes (t.ex. Sveriges geologiska undersökning (SGU)). 

 



 

Referenser  

Skrivs enligt SLU:s standard. Hur går att se på SLU:s hemsida.  

 I löpande text skrivs förkortningen av författaren och utgivningsår, med kommatecken 

emellan. (ex. SGU, 2014) 

 Efter länkar skrivs datum då länken hämtats inom hakparentes.  

 I källhänvisningen skrivs hela namnet ut och sedan komma och sedan den förkortning 

av namnet som används i referensen i den löpande texten (t.ex. Sveriges geologiska 

undersökning, SGU). 

 Innan länkar skrivs ”Tillgänglig:”. Vi skriver alltså på svenska. 

 

Ärende-/rapportloggs rutiner 

Aktiviteter skrivs in i både ärendelogg och rapportlogg direkt efter att aktiviteten blivit 

beslutad om. Om det är oklart hur aktiviteten ska skrivas in i ärendeloggen (t.ex. om det ska 

vara en eller flera ärenden) beslutas på det möte då aktiviteten bestäms. Den som justerar 

mötesprotokollet skriver in alla ärenden i ärendeloggen och vid behov i rapportloggen. 

Sekreteraren noterar i protokollet vilka saker som ska tilldelas ärendenummer och vad som 

ska utmynna i rapporter. Justeraren tilldelar ärendena nummer, samtidigt som ärendena skrivs 

in i ärendeloggen. 

 



 

 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Administrativ rapport 

Dokumentkod 

W-16-50/A-06 

Datum 

2016-04-15 

Ersätter 

W-16-50/A-05 

 Författare 

Malin Eriksson 

Handledare 

Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 

Mall för rapportskrivning och loggning 

 

Sammanfattning 

Beskriver i punktform hur formatet ska vara i alla rapporter som skrivs inom projektet. 

Dessutom finns några saker att tänka på vid källhänvisning och rutiner för ärende-

/rapportloggen.  

  



Format för rapportskrivning: 

 All text skrivs i Times New Roman och har radavstånd 1,5 om inget annat anges. 

 Brödtext (alltså all vanlig text)  

- Storlek 12 

 Titel (om inget separat försättsblad används) 

- Storlek 24 

- Fetstil 

 Huvudrubrik (t.ex. Bakgrund eller Inledning) 

- Storlek 16 

- Fetstil 

 Underrubrik 1 

- Storlek 14 

- Fetstil 

 Underrubrik 2 

- Storlek 12 

- Fetstil 

 Figur/tabelltexter 

- Storlek 11 

- Kursivt 

- Enkelt radavstånd 

 

Vi använder numrerade rubriker i större rapporter, som slutrapporten och litteraturstudien, 

men inte i arbetsrapporter. 

 

Förkortningar  

Vanliga förkortningar som t.ex. och bl.a. skrivs inte som förkortningar i löpande text i arbets-

/grupprapporter, istället skrivs hela orden ut (till exempel och bland annat). Däremot får 

längre namn och ofta återkommande ord (t.ex. Sveriges geologiska undersökning) förkortas. 

Då måste förkortningen först förklaras genom att första gången skriva ut hela namnet och 

sedan skriva förkortningen inom parentes (t.ex. Sveriges geologiska undersökning (SGU)). 

 



 

Referenser  

Skrivs enligt SLU:s standard. Hur går att se på SLU:s hemsida.  

 I löpande text skrivs förkortningen av författaren och utgivningsår, med kommatecken 

emellan. (ex. SGU, 2014) 

 Efter länkar skrivs datum då länken hämtats inom hakparentes.  

 I källhänvisningen skrivs hela namnet ut och sedan komma och sedan den förkortning 

av namnet som används i referensen i den löpande texten (t.ex. Sveriges geologiska 

undersökning, SGU). 

 Innan länkar skrivs ”Tillgänglig:”. Vi skriver alltså på svenska. 

 

Ärende-/rapportloggs rutiner 

Aktiviteter skrivs in i både ärendelogg och rapportlogg direkt efter att aktiviteten blivit 

beslutad om. Om det är oklart hur aktiviteten ska skrivas in i ärendeloggen (t.ex. om det ska 

vara en eller flera ärenden) beslutas på det möte då aktiviteten bestäms. Den som justerar 

mötesprotokollet skriver in alla ärenden i ärendeloggen och vid behov i rapportloggen. 

Sekreteraren noterar i protokollet vilka saker som ska tilldelas ärendenummer och vad som 

ska utmynna i rapporter. Justeraren tilldelar ärendena nummer, samtidigt som ärendena skrivs 

in i ärendeloggen. 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Adminstativ rapport  
W1650/A08 

Datum 
20160531 

 

  Författare 
Elin Pöllä  

Handledare 
Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Uppföljning av synpunkter  

 
 
Sammanfattning 
I denna rapport har opponentgruppens kommenterar markerats som kursiva. Efter varje 

kursivt stycke följer en redogörelse för hur gruppen tagit ställning till kritiken. Den viktigaste 

kritik som gruppen tagit till sig handlar om hur resultatet ska presenteras, hur inledningen är 

utformad och att länkar till figurer bör läggas in. Kritik som vi tagit till oss men som inte lett 

till att vi gjort ändringar är bland annat hur mycket som ska vara med i rapporten om var de 

konceptuella modellernas innehåll tas fram, konceptuella modellernas längd (som ansågs för 

långa) och att nya resonemang fanns med i diskussionen.  

   



Allmänna synpunker  

 
● Sammanfattning – Bra och tydligt vad rapporten handlar om.  

Tack!  

 

● Inledning – under mål och syfte kändes det som att syftet upprepades, men kunde ha varit 

tydligare, gärna i punktform.  

Vi håller med om denna synpunkt och skrev om/skrev ihop stora delar av inledningen. Dock 

valde vi inte att skriva i punktform då det hade blivit väldigt få punkter. Vi blev väldigt nöjda 

med den nya versionen av inledningen och anser att den nu är tillräckligt tydlig.  

 

● Teori – Bra att ni förklarade i början varför ni valde att ta med de olika teoridelarna. 

Kunde ha varit mer underrubriker.  

Vi håller med om detta och la till några underrubriker i teoridelen.  

 

● Metod – Tillvägagångssättet var bra och tydligt uppdelat med punkter så man hängde med 

i varje steg som gjordes. Men information som hörde hemma i resultat/diskussion. Även svårt 

att veta exakt vad som skrivs om då det var hänvisat till kartor som inte fanns i anslutning till 

texten. Är väldigt svårt att hitta i rapporten när man måste scrolla ner väldigt många sidor 

för att hitta till rätt bild. Hade varit bra om det hade varit länkat. Punkten 3.4.1 Insamling av 

information är egentligen bara en lång upprabbling av källor, men som är väldigt lång. 

Försök korta ner den, den tar plats ifrån det viktiga i rapporten. Kan sätta det som en 

punktlista i en bilaga så man kan kolla om man är intresserad. 

När det gäller att vissa delar hör hemma i diskussion anser vi att det ska vara motiverat i 

metoden varför olika val och prioriteringar görs, då detta är en viktig del av metoden. Vi har 

därför valt att behålla denna information. Det stycket som kanske hörde hemma i resultatet 

har vi valt att skriva om så att det är en förklaring av metoden, istället för en förklaring av det 

som finns i resultatet (som det var tidigare). För att göra det enklare att hitta till kartor har vi 

valt att lägga in länkar. Vi anser att punkt 3.4.1 Insamling av information är intressant och 

mycket väsentlig för att andra ska kunna använda metoden, och vi vill därför fortsätta ha den 

med i ordinarie text istället för i en bilaga.  



 

● Resultat lite otydligt vad resultatet var. För det kändes som att frågeställningen som ni 
hade början inte blev besvarad i resultatet utan det kom först i diskussionen. Kanske 

presentera resultatet i de punkter ni har tagit upp i metod.  

Vi har strukturerat om i rapporten och bytt rubrikerna Resultat och Diskussion mot 

Framtagna konceptuella modeller, Utvärdering av förekomster utifrån konceptuella modeller 

och Diskussion. Vi hoppas det nu ska bli tydligare att vårt viktigaste resultat, dvs. hur väl 

koncpetuella modeller fungerar för att utvärdera och ta fram nya provtagningsplatser 

presenteras i diskussionen och slutsatsen.  

 

● Diskussion – mycket upprepningar, pga tre platser som var väldigt lika. Kunde kanske ha 

skrivit om en plats mer specifikt och sen jämfört med de andra. Blev lite kaka på kaka, och till 

slut visste man inte vilket område eller vilka karta som det skrevs om. Och det kom nya 

resultat som inte redovisats tidigare i rapporten, ex kartorna där ni föreslår lämpliga 

miljöövervakningsstationer.  

Se föregående punkt. Vi har försökt strukturerat om så det ska bli tydligare vad som ska sägas 

under varje rubrik. Gällande upprepningar tycker vi inte att det gör något. Tanken är att vi 

provar metoden på tre olika förekomster för att kunna avgöra om modellen kan användas. Det 

är nödvändigt att göra samma sak för (minst) tre olika förekomster för att kunna dra några 

slutsatser kring om modellerna går att använda för att avgöra provtagningsplatsers 

representativitet.   

 

● Bilagor – Väldigt långa och väldigt mycket information. Då modellerna är så detaljerat 

beskrivna i bilagorna så hade det varit möjligt att förkorta ner informationen i rapporten. 

Det är väldigt mycket information på båda ställena så det är svårt att veta vad som är nytt i 

modellen i bilagan jämfört med informationen man precis har fått i rapporten.  

Vi har försökt lägga det mest väsentliga i rapporten (sånt som är nödvändigt för att hänga 

med i diskussionen). Tanken är att bilagorna ska finnas för mer intresserade och att de ska 

finnas med som exempel på hur konceptuella modeller kan vara upplagda. Då vi anser att all 

information i modellen är relevant i det sammanhanget har vi inte valt att korta ner bilagorna.  

 



Specifika kommentarer 

 

Tempus i rapporten? Kolla över så att det är samma överallt.  Snabblänk till figurer mm. så 
det blir lättare att följa med i rapporten.   
Vi har försökt titta igenom tempus så att det ska blir enhetligt genom rapporten och att 

tempus ska vara lika under varje rubrik, ex. metod där många ändringar har gjorts.  

 

Källhänsvisning, inte enligt Harvard överallt. “I den löpande texten hänvisar du till ett verk 

genom att skriva upphovsmannens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring 

hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder 

uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten. Ibland placeras hänvisningen 

efter det stycke i vilket du refererar till källan i fråga, och ibland placeras hänvisningen 

direkt efter en specifik mening. Det viktigaste är att det inte råder några tveksamheter om 

vilken referens du hänvisar till i din text och att du tydligt skiljer på ditt och andras 

resonemang.“   
Vi har ändrat källhänvisningen på några få ställen i texten. Vi har fått intstruktioner från vår 

handledare om hur vi ska källhänvisa och anser inte att det är oklart vad vi refererar till i 

övrigt.  

 

Hänvisning till andra delar av rapporten är ej konsekvent. Ibland “ “, kursivt eller inget alls. 

Vi har tittat på detta och försökt hänvisa genom att skriva kursivt istället för “ “ överallt i 

rapporten.    
 

Nya delar i diskussionen. Det bore bara finnas med resonemang om tidigare nämnda resultat 

där. 

Då diskussion blir som en del av metoden där vi utvärderar om modellen fungerar eller inte, 

måste det få vara så. Vi har försökt, som tidigare nämnts, göra det tydligare genom att ta bort 

rubriken Resultat och gjort en ny rubrik (innan Diskussion) där de figurer som tidigare 

presenterats i diskussion är placerade. Vissa saker som är nytt i diskussionen är information 

som vi endast valt att ha med i bilagorna, den som vill veta mer om den informationen får 

läsa i bilagorna.   
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20160408 

Ersätter 
 

  Författare 
Malin Eriksson 
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Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Möte 1 med handledare och beställare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tid: 10.00  11.30 

Plats: SGU 
 
Närvarande: Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Veronika Wang, Worada Boonraksasat, 
personer        Fritjof Fagerlund, Nils Ohlanders och Liselotte Tunemar 
 

 

Dagordningen  

1)   Bakgrundsbeskrivning 
Liselotte gav information om bakgrunden till projektet. Hon berättade lite om hur 
arbetet med övervakning av grundvatten gått till hittills, t.ex. vilken indelning som finns. 
 

2)  Mål med projektet och avgränsning 
Liselotte klargjorde att deras mål med vårt projekt är att få fram generella kriterier för 
hur man bedömer om en provtagningsplats är representativ för 
grundvattenförekomsten. Fokus ska ligga på isälvsavlagringar och riskförekomster. Vi 
gick igenom projektbeskrivningen och bestämde att projektet ska fokusera på punkt 1 
och 3. 

 
3)   Till nästa möte med SGU 

Efter förslag från Liselotte och Nils bestämdes att alla i gruppen ska välj varsin 
grundvattenförekomst och läsa på om till nästa möte. Informationen om 
grundvattenförekomster finns i VISS. Grundvattenförekomsterna ska vara riskklassade 
och sådana som SGU redan har besökt. Gruppen ska också läsa igenom SGUrapporterna 
Vattenförvaltning av grundvatten (vägledning) och Bedömningsgrunder för grundvatten 
 

4)   Info  konceptuell modell 
Nils bjöd in gruppen på en föreläsning om konceptuella modeller som äger rum i SGU:s 
hörsal på tisdag 12/4, kl 10.3011.30 Det beslutades att gruppen ska närvara på 
föreläsningen. 
 

5)  Fältarbete 
Eventuellt fältarbete diskuterades. Både Nils och Liselotte tyckte att det vore bra om 
gruppen kunde följa med på inventering av provtagningsplatser. Inget beslut fattades i 
frågan. 

 
6)   Data 

Nils gick igenom vilken data vi har tillgång till och visade lite hur den ser ut i arcGIS. 
Gruppen fick data på en USBsticka. 

 
7)   Nästa möte 

Ett nytt möte med samma deltagare bokades in på fredagen 15/4 kl 10.00 på SGU. 
 
 



 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Malin Eriksson  
 
 
Justerare 
Elin Norberg 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W1650/P02 

Datum 
11/416 

Ersätter 
 

  Författare 
Elin Norberg 

Handledare 
Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Möte om projektplan 

 
   



 

 
Tid: 8.30 
Plats: Geobiblioteket 
 
Närvarande: Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Veronika Wang, Worada Boonraksasat 
 

 

Dagordningen 

 
1)   Indelning arbetsuppgifter projektplan 
Uppgifter till arbetet med projektplanen delades upp. Nedan syns uppdelningen 

 
Genomförande: Worada & Malin 
Bakgrund: Elin P 
Syfte/Mål: Veronika 
Kursmål 1: Elin N 
Begränsning: Elin N 
Tidsplan: Malin & Worada 

 
Arbetet med projektplanen skall bli en administrativ rapport, Arapport. Det beslutades att 
Elin P ska ha ansvar för denna rapport. Ett första utkast till planen ska skickas till handledare 
denna eftermiddag. 

 
2)  Mall till alla rapporter och upplägg ärendelogg 
Det beslutades att gruppen tillsammans skulle ta fram en mall till alla rapporter, som en 
punktlista. Mallen togs fram, Malin skrev den medan alla på mötet diskuterade. Det 
diskuterades när och hur saker ska skrivas in i rapport och ärendelogg så att alla gör på 
samma vis. När beslut om rapport tagits ska det direkt skrivas in i loggen, den som har 
ansvar för rapporten eller ärendet ansvarar för att föra in det i loggen. På mötena skall 
gruppen vara tydlig med vad som är en rapport och vad som är ett ärende samt vem som har 
ansvar för vad. På möten ska beslutas hur aktiviteter ska föras in i ärendeloggen. 
 
3)   Schema 
Beslutades att ett schema ska göras, vilket kommer ändras och fyllas på när nya deadlines, 
möten eller likande dyker upp. Worada blev ansvarig för utformandet. 
 
4)   Till nästa gång 
Beslutades om när nästa möte ska hållas. Det kommer hållas efter 
projektplanspresentationen på tisdag. Projektplanen ska vara färdig och redovisad till nästa 
möte. 
 
5) Övriga frågor 
Det beslutades att gruppen ska göra mappar i Drive vid tillfälle. Elin P kommer att göra detta. 
Om någon har en klubba kan denna gärna tas med till nästa möte. 

 
 



 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Elin Norberg 
 
Justeras 
Elin Pöllä 
  

 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W1650 / P03 

Datum 
12/416 

Ersätter 

  Författare 
Worada Boonraksast 

Handledare 
Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Mötet efter projektplanredovisning 

 
   



Tid: 16:09 
Plats: Geobibliotek 
 
Närvarande:Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Veronika Wang, Worada Boonraksasat 
personer  
 
1)   Struktur 
Gruppen ska i förväg bestämma vem som ska ansvara för mötet och därmed också förbereda 
dagordning. Alla sorterar sina filer i de mapparna som finns på Drive. Justerare ansvarar för 
uppladdning av mötesprotokoll på studentportalen samt att skriva slutdatum på loggmall.  

 
2)  Arbetsfördelning 
Skriv klart arbetsrapporterna på onsdag (13/0416) som är en del av litteraturstudien.  
Bestäms  sedan innehållet i litteraturstudie samt dela upp. Tillsammans ska gruppen välja ut 
de fem grundvattenförekomsterna i morgon. Några börjar därefter med att analysera SGU:s 
data medan resten tittar på litteratustudien. Sedan byts vi av. Alla ska ha läst igenom 
sammanfattningarna av SGU:s rapporter till på fredag. 
 
3)   Metod till utförandet 
Till på fredag ska vi ha förberett frågor om metod till utförandet. Tills dess ska vi ha bekantat 
oss med data från VISS och SGU. Om man kommer på en fråga medan man jobbar ska man 
skriva ned den. Vi ska ha tagit fram en metod till på fredag eftermiddag. 
 
4)  Lägesrapport 
Vi har gjort och redovisat vår projektplan, vilket var planen inför detta möte. 

 
5)   Till nästa gång 
Vi ska ha gjort klart de arbetsrapporter som vid dagens möte ej är avslutade. 
 
6) Nästa mötet 
Vi har mötet imorgon efter lunch (kl.13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Worada Boonraksasat 
 
 
Justeras av 
Elin Norberg 

 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W1650 / P04 

Datum 
20160413 

Ersätter 

  Författare 
Malin Eriksson 

Handledare 
Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Fördelning för litteraturstudien 

 
   



Tid: 13/416 kl. 13.20 
Plats: Geobiblioteket 
 
Närvarande: Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Worada Boonraksasat 
 
1)   Litteraturstudien, uppdelning och fördelning 

En punktlista med litteraturstudiens innehåll arbetades fram. Först skrevs de punkter 
som redan arbetats med upp. Samtidigt beslutades och de punkterna var färdiga eller 
skulle arbetas mer med. Nya punkter skrevs upp när de dök upp. Punkterna klumpades 
sedan ihop så att liknande saker blev en sak. En ansvarsfördelning gjordes av de olika 
punkterna genom att namnet på den ansvariga skrevs till vid punkten. Denna utgick från 
vilka som tidigare arbetat med samma/liknande områden. Arbetet med dessa 
förekomster ska utmynna i arbetsrapporter. Listan bifogas med protokollet.  
 
Tidigare arbete om lämpliga provtagningsplatser ströks från litteraturstudien eftersom 
det kändes som något vi ska komma fram till själva senare i projektet och inte något vi 
kan hitta innan. 
 

Mötet tog paus för att gå på information om att arbeta med Zotero kl. 14.10. 
 
Mötet tog upp igen kl. 15.25 
 

Elin N tog på sig att vara ansvarig för att sammanställa litt.studien. Hon gör det ihop 
med Elin P.  
 

2)  Schema GIS/arbete med litt.studien (till på tisdag 19/4) 
Malin och Worada laddar ner arcGIS till sina datorer idag (13/4) och börjar kolla på 
GISfilerna. Elin och Elin jobbar med litt.studien idag (13/4) 
 
Malin och Worada kollar GISfiler och VISS till lunch imorgon (14/4) och har då en 
överlämning till de andra. Elin N och Elin P jobbar med att sätta sig in i vilka filer vi har i 
arcGIS. Malin och Worada jobbar med litt.studie på eftermiddagen. 
 
Veronica börjar jobba med GIS på förmiddagen (14/4) tillsammans med Malin och 
Worada. 
 
Välja ut förekomster 
Malin och Mind väljer ut fem förekomster. Från GISfiler och VISS. Delar ut till alla och 
meddelar. 
 

3)  Ärendeloggen 
Malin tog på sig att vara ansvarig för att ladda upp ärendeloggen en gång i veckan. 
 
Från och med nu ger vi alla ärenden nummer på mötena. Ärendeloggen korrigeras så att 
alla tidigare ärenden får ett nummer. Malin ansvarar för att det senare blir gjort. 
 

4) Övrigt 
Inget övrigt togs upp 

 



5)   Till nästa gång/nya ärenden 
Korrigera ärendeloggen   Malin  nr 24 
 
Kolla GISfilerna  Malin  nr 25 
och VISS om  Worada  nr 26 

      sin förekomst Veronica  nr 27 
Elin N  nr 28 
Elin P  nr 29 
 

 
Sammanställa litt.studien   Elin N (Elin P)  nr 30 

 
Fördjupning av vattendirektiv/lagar   Elin P  nr 31 

 
Länsstyrelsens roll   Elin N  nr 32 
 
Vad är GIS?   Elin N  nr 33 

 
Konceptuell modell   Malin  nr 34 
 
Övervakning av grundvatten   Elin P  nr 35 

 
Typer av provtagningsplats   Veronika  nr 36 

 
Flöden   Worada  nr 38 

 
 
6) Nästa möte 

Nästa möte (ärende  nr 39) planerades in på fredag kl 8.15. Då ska vi gå igenom vad vi ska 
säga/fråga hos SGU på fredag. Elin P är ansvarig för mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Malin Eriksson  
 
 
Justeras 
Elin Pöllä 

 



Bilaga till W-16-50/P-04 
Innehåll till litteraturstudie 
Provtagningsrör 
 
Vattendirektivet, vad är det, vad finns för krav? Vattenförvaltningen, Ramdirektivet. 
Mer fördjupning - vad ställs för krav mer konkret. Allmänt om lagar - Elin P 
 
Vad har länsstyrelsen för roll? Vad gör de med provtagningsplatserna? Elin N, eller 
andra om någon blir klar tidigare. 
 
VISS. 
Ska eventuellt kompletteras när vi tittar mer i VISS. Allas ansvar 
 
GIS - vad är GIS. Fördelar/nackdelar/begränsningar -Elin N 
 
Vattenförekomster, vad är det. Hur görs uppdelningen. -Elin N 
 
Vad är en konceptuell modell - allmänt - Malin 
Hur kan man använda den för vattenförekomsterna? 
 
Övervakning av grundvatten. Cykler m.m. Finns lite sammanfattat. Läs i vägledning - Elin 
P 
 
Vilken typ av provtagningsplatser finns. Rör/brunnar. Enskilda/kommunala Fördelar 
och nackdelar. Veronika har börjat? - Veronika 
 
Flöden. Hur räknar man? Leta fram kunskap från markfysiken och fluidmekaniken -
Worada 
 
 
 
Fetstil innebär nya punkter att ta upp eller tillägg till gamla punkter. 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W1650 / P05 

Datum 
20161415 

Ersätter 

  Författare 
Elin Pöllä 

Handledare 
Fritjov Fagerlund  

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 15/416 

 

 

 
 
   



 
 
Tid: 8.55 
Plats: Geobiblioteket  
 
Närvarande: Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Veronika Wang, Worada   Boonraksasat 
 
 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Möte med SGU 

Fråga SGU om: 
VISS och stationerna. 
Ska vi utgå från VISS, har VISS missat något?  
Tillförlitligthetsbedömningar i VISS, vad är dom baserade på?  
Vad står NMÖ för?  
Blåmarkerade förekomster, vad står det för?  
Går det att klippa ut data i GIS? 
Kan vi få tillgång till rapporter om konceptuell modell? 
Förslag: 
Välja ut tre förekomster, ta fram en förenklad konceptuell modell för en? 
Fokus på i konceptuella modellen: 
Påverkanskällor  
Flödesriktning, hur får vi tag på det?  
Grundvattennivå? 
Hur representativa är brunnarna provtagningsplatserna?  
 

2)  Litteraturstudie 
Allas texter ska vara klara på måndag. Tisdagen ägnas åt att sammanställa texterna. 
Punkten GIS stryks från att vara en del av litteraturstudien,  punkten konceptuell modell 
utvidgas och punkten allmänt om påverkanskällor läggs till.  
Elin N hjälper Malin med konceptuell modell.  
Veronika ansvarig för att skriva om påverksanskällor. nr. 41 
 

3)  Möte med SGU  
Fokus ligger på konceptuella modeller  vi ska ta fram för tre förekomster. 
 
Steg: 

1.      Vad är en konceptuell modell? Utgå från exempel. Hur gjorde de? Vad ingick? 
ingår i litt.studien om vi hinner 
2.      Välj ut några saker att titta på i vår konceptuella modell. Tänk på vad som behövs 
för att kunna avgöra representativitet. Fokus ska ligga på att kunna beskriva/fånga 
upp förorenade områden. Men även opåverkade områden ska beskrivas. 
3.      Jobba med våra egna konceptuella modeller för tre förekomster. Fokus ska ligga 
på förorenade områden och punktkällor. 
4.      Vad kan vi säga om huruvida våra provplatser är representativa utifrån våra 
modeller? Behövs mer info för att avgöra? 



5.   Föreslå andra bättre provplatser. 
 

 
Preliminär fältstudie 911 maj. 
 
Feedback från Fritjov på projektplanen:  
Saknas metod, tydliggör syftet(kan göras istället för att ta med begränsningar), sätta 
upp mer delmål.  
 
Vi beslutade om en ny frågeställning   kan man använda konceptuella modeller för att 
avgöra om en provplats är representativ? Vilka delar av den konceptuella modellen 
behöver man? 
 
Dessa nya punkter + förbättringar efter feedback  ska in i nya projektplanen på tisdag. 
Malin, Worada och Veronika ansvariga. nr. 42 
 
Nils mejlar för att få tag på rapporter om hur koncepetuell modell använts tidigare, 
och ger det till oss.  
 
Nils försöker hjälpa oss med att klippa ut i GIS för att underlätta arbetet där.  
 
Vi ska fråga Cecilia om vi är försäkrade då vi är ute på fältarbete. Malin ansvarig. nr. 43 
 
Vi fick tips om att titta på ett inventeringsprotokoll; 
Grundvatten/Miljöövervakning/Mer att läsa. Inventering och provtagningsprotokoll. 

 
Utöver detta fick vi svar på en del frågor!  

 
 

4)   Till nästa gång 
Litteraturstudie klar till på måndag.  

 
5) Övrigt  
 

Den som justerar mötesprotokollet lägger även alla ärenden i ärendeloggen, och vid 
behov i rapportloggen. 

 
“Mall för rapportskrivning” ska uppdateras av Malin. nr. 44 

 
6) Nästa möte 
 

Onsdag 20/4 kl. 8.30  
Elin N är ansvarig för nästa möte Nr. 45. 

 
Vid protokollet 
Elin P  
 
 



Justeras 
Worada Boonraksasat 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
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  Författare 
Elin Norberg 

Handledare 
Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 20/42016 

 
Tid: 8.40 

 
Plats: Geokorridoren 

 
Närvarande: Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Veronika Wang, Worada 

Boonraksasat 
   



 
1) Avstämning 

Malin, Worada och Veronika har skrivit en ny projektplan med omskrivet syfte och                         

genomförande. Gruppen har skrivit och lämnat in litteraturstudien.  

 

2) Fika 

Vi åt tårta idag, nästa gång kommer bli efter mittredovisningen 2/5. Worada meddelade att                           

hon ska fixa spontan “grönsaker med dippfika” någon gång. 

 

3) Upplägg av arbetet med förekomster 

Worada, Veronika och Malin ska fråga Grabs om hur man “klipper” i GIS (ärende 48). Det                               

beslutades att tre personer ska ha ansvar för varsin förekomst och att varje person ska ha                               

ansvar för en eller några punkter i den konceptuella modellen och undersöka dem på varje                             

förekomst. Malin och Veronika har ansvar för “sina” gamla förekomster (Taxingeåsen                     

Taxinge och Tranhult Kåperyd) och Worada har ansvar för Alby. Varje person ska skriva en                             

arbetsrapport för varje område de är ansvariga för. De som har ansvar för förekomsterna har                             

sedan ansvar för att sammanställa arbetsrapporterna för sin förekomst i en grupprapport                       

(ärende 49, 50, 51). Malin ska skriva ett mejl till Björn under dagen med frågor om källor och                                   

rapporter (ärende 52). Arbetet under dagen kommer börja med 40 min fritt arbete, varefter                           

gruppen tillsammans kommer diskutera för att få fram punkter till den konceptuella modellen.                         

Vi ska komma ihåg att källhänvisa även när vi skriver om förekomsterna 

 

4) Till nästa gång 

Till nästa gång ska vi ha kommit på vad som ska vara med i modellen och börjat jobba med                                     

förekomsterna. 

 

5) Övrigt 

Det beslutades att Elin P ska ha ansvar för att det fixas en power point till mittredovisningen                                 

(ärende 53). Gruppen diskuterade om vi vill ha ett schema och kom fram till att det vore bra.                                   

Worada ska fixa ett schema till drive (gammalt ärende nr 20). 
 

obs. mer på nästa sida! 



6) Nästa möte 

Nästa möte ska hållas 27/4, kl 8.30 i geobiblioteket. Veronika ansvarar för nästa möte.                           

(ärende 54) 
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Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
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Datum 
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  Författare 
Malin Eriksson 
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Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 27/416 

 

Avstämningsmöte 27/4 
 
Tid:8.30 
Plats:Geobilioteket 
 
Närvarande: Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Worada Boonraksasat, Veronika Wei 
 

 

1. Avstämning 

Elin P har kollat på bergarter. Svårt att veta vad som är relevant för oss. Kollat på 
berggrundskartor och i lite litteratur/rapporter. Mailade Nils som svarade att det är ett svårt 
område, och svårt att få in i vårt arbete. Eftersom vi arbetar med större isälvsavlagringar är 
allt (provplatser och så) i jordlager och därför är det inte jätteviktigt vad det är för berggrund. 
Men det påverkar lite. Fick tips på en person vi kan prata med om vi vill fortsätta fördjupa oss 
i berggrund. Vi bestämde oss för att inte gå vidare med berggrunder. 

 

Elin P har kollat lite på topografi, och kan tänka sig att fortsätta med det. Vi bestämde att Elin 
P skriver en kort arbetsrapport om topografi (se punkt 7!). 

 

Vi kan eventuellt gå vidare med att titta på hur djupt grundvattnet ligger.  

 

Worada har kollat på grundvattenuttag. Skulle fokusera på det som finns i miljöboken, men 
den var inte så lätt att hitta. Har mailat till Västernorrlands län och Jönköpings län om att få 
utdrag. Har också mailat till SGU om att få information från Vattentäktsarkivet. Där ska det 
finnas information om uttag. Har kollat i Kartvisaren och sammanställt det som finns där. 
Skulle kunna leta vidare efter information om hur stora uttagen är från brunnarna. Kan också 
ta reda på vad en energibrunn är (om vi inte får fram siffror på uttag). 

 

Elin N har kollat på jord. Studerat jordartskartor. Slutsats  mycket isälvssediment. Skrivit ner 
vad som finns. Har också skrivit lite bakgrund om kartorna, vad som finns med och inte. 
Finns genomsläppskartor. Skrivit lite om tätande lagar och kollat på om det finns sådana lager 



i våra förekomster. Skrivit lite kort om alla jordarter som finns i våra förekomster. Elin N 
känner att stycket om jord är ganska klart. Vi behöver reda ut vad fyllning är. Elin N fixar och 
lägger till i sin rapport. 

 

Vi diskuterade om de arbetsrapporter vi skriver på nu bara ska vara fakta/iaktagelser eller om 
slutsatser ska vara med. Vi bestämde att vi inte ska skriva några slutsatser/antaganden, men 
att om det handlar om att vi har gjort begränsningar så kan det vara med. Slutsatser får gärna 
skrivas ner någon annanstans så att de sparas till senare. 

 

Elin N har också skrivit lite om jordbruk som påverkanskälla och om krom och arsenik efter 
att Malin delegerat de uppgifterna. 

 

Veronika har arbetat med tillrinningsområden. Har kollat karta i arcMap på lager som är 
tillrinningsområdet. Har räknat ut hur höga och breda tillrinningsområdena är. Malin tipsade 
om “VISSkarta” där delavrinningsområden från SMHI finns och där det eventuellt kan finnas 
information om hur stora områdena är. Vi pratade om vad som är ett huvudavrinningsområde 
och delavrinningsområde. Vi pratade också om att jämföra de tillrinningsområden som 
Veronika har kollat på med de delvarinningsområden som ligger inlagda i “VISSkarta”. Vi 
kom fram till att det inte är relevant att veta hur stor area tillrinningsområdena är. Det som är 
intressant är avståndet från påverkanskälla till provtagningspunkten. 

 

Veronika har också kollat på grundvattenövervakningen i förekomsterna. Hon kollade i VISS 
var övervakningsstationerna ligger och antecknade deras koordinater i SWEREF99. Veronika 
plockade ut information från de excelark vi fått av Nils. Mailade Nils om vad förkortningar 
betydde och fick svar på det. Hon kollade också på naturliga källor i SGUs karta. Läste på lite 
om vad källorna ska uppfylla för att vara bra källor (hur stort flödet ska vara). Finns få 
naturliga källor i våra förekomster.  

 

Malin har undersökt vilka påverkanskällor som finns. Lagt mycket tid på att försöka hitta 
information om påverkanskällorna. “VISSkarta” har varit till mycket hjälp. Malin har 
numrerat påverkanskällorna och skrivit ner den information som finns i “VISSkarta”, vilket 
inte är så mycket information. Mail har skickats iväg till alla länsstyrelser för att få mer 
information om objekten. Fått svar och information från Stockholmslän. Har också mailat till 
Trafikverket om vilka vägar som saltas. Verkar inte finnas information om halter, så vi stryker 
det. Det finns väldigt många påverkanskällor, spridda över förekomsterna. Vi behöver välja 
bort några påverkanskällor som inte är viktiga och motivera hur vi har gjort det valet. Malin 
har också skrivit om diffusa källor i områdena. 

 

 

2. Mittredovisning 

Elin P har börjat lägga upp en presentation och funderat över vilka punkter som ska vara med. 
Vi gick igenom punkterna. Vi var överens om att presentaitonen av vad vi har gjort själva ska 
vara väldigt kort. Alla var överens om att de punter Elin P hade tagit upp var bra. Elin P 



fortsätter fylla i presentationen (finns redan ett ärende). När Elin P känner sig klar säger hon 
till och då kollar vi alla igenom och lägger till saker om det är något vi tycker saknas. Vi kom 
fram till att lägga till en punkt på redovisningen som är “utmaningar” i projektet och frågor 
till dem.  

 

3. Litt.studie om pop. 

Minilitteraturstudien om hur man skriver populärvetenskapligt ska börja skrivas den 2:a maj, 
efter mittredovisningen. Vi kom överens om att vi sätter en eller två personer på att skriva 
den. Beslut om vilka tas under punkt 7. 

 

4. Källhänvisning 

Kartor 

Elin N har kollat på om vi får ta kartor från VISS och SGU:s kartvisare. Både VISS och 
Kartvisaren har creative common, men bakgrundskartorna behöver vi ha tillstånd till. Det vi 
har fått av Nils kan vi använda utan tillstånd och det är han som har skrivit excelfilerna. Har 
mailat till Lantmäteriet för att få tillstånd. De har hänvisat vidare. Det som finns på 
Kartvisaren är från SGU:s creative common arkiv, så det får man ta. Under VISSenkel karta 
står det att tillstånd behövs från Lantmäteriet. Elin N fortsätter ansvara för att ta reda på hur vi 
ska göra med kartor (har redan ärendenr). Vi pratar med Cecilia om det på mittredovisningen. 

 

Källhänvisning 

Malin tog upp frågan hur man ska källhänvisa till information som fåtts från kartorna. Alla 
var överens om att det är väldigt oklart hur vi ska källhänvisa. Malin behöver också ta reda på 
hur hon ska källhänvisa till informationen hon fått skickat till sig om de olika objektet. Hon 
får maila tillbaka och fråga. Elin N ansvarar för att reda ut hur vi källhänvisar till information 
från karttjänsterna också (nytt ärende, nr 63, ingen rapport). Vi måste fråga. 

 

Björn 

Vi har fått examensarbetet som de pratade om under föreläsningen för konceptuella modeller. 
Malin lägger in det i driven. Vi har fortfarande inte fått svar om källorna vi frågade om. Malin 
mailar igen. 

 

Fritjofs feedback på referenser 

Vi håller inte riktigt med Fritjof och vet därför inte hur vi ska göra. Vi frågar Cecilia på 
mittredovisningen.  

 

5. Litt.studien 

Vi pratade om hur vi ska göra med att revidera litteraturstudien. Vi ändrar inte 
källhänvsningen fören vi har pratat med Cecilia och rätt ut hur vi ska göra. Vi behöver rätta de 
saker som Fritjof har tagit upp. Worada kan tänka sig att rätta sin del. Vi diskuterade ifall alla 
skulle vara med och ändra eller om en person ska fixa allt, eller om två personer ska rätta den. 



Vi kom fram till att två personer får ändra och när det är klart får en tredje person läsa igenom 
med nya ögon. 

 

6. Övrigt 

Malin ska maila vår slutrapport till Herman Carr hos länstyrelsen i Stockholms län när den är 
klar (ärende, nr 64, ingen rapport). 

Vi bestämde att Malin väntar på svårt från länsstyrelserna om de olika påverkansobjekten, 
istället för att försöka leta information själv. 

Både Malin och Elin P skulle vilja använda sig av en tredje rubrik. Vi lägger därför till en 
underrubrik i dokumentet om hur vi ska skriva rapporterna. Figurtexter/tabelltexter ska ha 
enkelt radavstånd. Malin lägger till i dokumentet (ärende, nr 65 , administrativ(A)rapport.) 

 

7. Till nästa gång 

När är nästa möte? Vi ses innan mittredovisningen och pratar ihop oss. Nästa möte blir 4:e 
maj. Worada ansvarar för nästa möte. (ärende, nr 66, Prapport) 

 

Worada fortsätter leta fram information om hur mycket vatten som tas ut. Ska helst vara klart 
senast på fredag (29/4). Worada kollar också kort hur ett uttag påverkar flödet. Malin skickar 
ett mail till Stockholms län och frågar om utdrag ur Miljöboken. (inga nya ärenden) 

 

Modellerna ska vara sammanställda, med information om flöden, den 4:e. Vi börjar med det 
på måndag. Se till att vi har samma struktur i alla tre. (finns redan ärenden) 

 

Elin P fortsätter kolla på topografi och vilka flöden som redan finns dokumenterade (ärende 
nr 67 , Lrapport). Klart 29e. 

 

Vi inväntar svar om påverkanskällor. Malin fortsätter arbeta med den information vi har nu så 
länge. Vi håller oss till de registrerade påverkanskällorna. Vi diskuterade hur mycket och om 
vi ska gå in på enskilda ämnen. Vi använder oss av en rapport som Elin N har använt så borde 
det gå relativt fort att få fram information om ämnena. Vi skriver kort om hur alla ämnen 
sprids. Ska helst vara klart på fredag (29e), men det beror på om vi får svar från 
länsstyrelserna. Veronika kollar på de ämnen som finns på de olika objekten, Malin säger 
vilka ämnen det är. Elin N visar Veronika den rapport hon använde sig av. ( nya 
ärendenärende nr 73 , Lrapport) 

 

Skriva pop.litt.studien. Klart den 29e.  Elin P skriver. Kan bolla med Elin N. (ärende nr 68, 
Grapport) 

 

Fixa litteraturstudien. Ska vara klar den 4e. Worada ändrar sin del.(ärende nr 69 , ny 
Lrapport) Elin N ansvarar för resten, med hjälp av Elin P. Mycket klart till den 29e, men kan 



göras färdigt den 4e. (ärende nr 70, ny Grapport) 

 

Egna flöden utifrån topografi, brunnar och jordart. Grundvattenbildning. Veronika ansvarar, 
men behöver hjälp från andra. Vi bestämde att vi arbetar med flöden 24e maj. Elin P kommer 
vara klar och kunna hjälpa till då. Vi tar en förekomst i taget och jobbar alla tillsammans. 
Arbetar med detta måndag och tisdag nästa vecka. (ärende nr 71, ingen rapport) 

 

Hur kan man använda jordart för att bestämma flöden? Elin N fortsätter kolla på det här. Klart 
29e. (inget nytt ärende) 

 

Elin N letar fram information om grundvattendjupet. (ärende nr 72, Lrapport) 
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Arbetsfördelning 

● Geologi (jordart, jordtyp, skikt)  Elin N Nr. 56 
●  Bergart och berggrund Elin P Nr. 57 
● Påverkanskällor  Malin Nr.58 
● Tillrinningsområde (avrinningsområde)  Veronika Nr 59 
● Grundvattenuttag  Worada Nr.61 
● Grundvattenövervakning  Veronika Nr.60  
● Grundvattenbildning och utströmning  genomförs efter förekomster senare  
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Tid: 08:30 
Plats: Geobibliotek 
 
Närvarande: Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Worada Boonraksasat, Veronika Wang 
  
Dagordningen  

 
1) Avstämning (modellen, litteraturstudie och mini litteraturstudie) 

● Malin och Worada väntar på svar från länstyrelsen i Jönköping.  Påverkanskällor 
behöver  därmed  mer tid till källor. 

● Elin P har laddat upp kartor för flöden, berggrund och  skrivit på 
minilitteraturstudien. 

● Källorna har tagit väldigt mycket tid i vårt arbete.  
● Elin N har skrivit geologidelen, har bara lite källor kvar att skriva. Elin N har även 

skrivit texter om två metaller och jordbruk som är klara att läggas ihop med Malins 
och Veronikas texter. 

● Worada har gjort en ny flödesdel till litteratustudien och laddat upp den på drive och 
studentportalen. “Uttag” är inte riktigt klar än, Worada väntar på svar från 
kommunerna. I “Övervakning” ska källor läggas till. 

 
 
2) Arbetsfördelning 

● Elin N ska kolla på miniliteraturstudien (pop.) och Elin P ska ladda upp den. 
● Elin  N ska göra klart litteraturstudien och Elin P ska läsa igenom den. Elin N lägger 

sedan upp den på studentportalen. 
● Veronika, Malin och Worada ska göra disposition för konceptuella modeller. (Ärende 

75) 
  Ska vara klar idag, 4/5 

● Elin P och Malin fortsätter med flöden. (Ärende för alla, ingen rapport endast 
resultat) 

  Elin N och Worada börjar också titta på flöden.  
● Veronika jobbar med egna arbetsrapporter. 
● Flöden ska vara klart idag 4/5 
● Alla är ansvarig att lägga in sina delar i sammanställningen av modellerna. Ska vara 

gjort till söndag den 8 maj.  Alla lägger in sin del innan kl. 6 på morgnen.  
●  Elin P gör en disposition för slutrapporten i helgen, klar den 11 maj. (Ärende 76) 

 
3) Struktur av slutrapporten 
Elin P är ansvarig för denna punkt, klar den 11 maj.  

 
4) Detaljer kring fältarbete 
Vi har fått mejl från Nils kring fältarbete. 
 
5) Nästa morooot? 
Under fältdagar, både måndag och tisdag. Preliminärt After work fredagen den 13.  
 



 
 
 
6) Övrigt 
Veronika frågade om ämnensspridning.  Det ska finnas information om vilka ämnen som kan 
spridas i förekomsten i den konceptuella modellen. Detaljer kring spridning ska inte skrivas 
in i varje konceptuell modell utan finnas med som bakgrund när modellerna utvärderas. 
   
Malin och Elin P frågade om ledigheter efter 17 maj. Eventuellt får vi en dag “ledig” den 18 
maj då vi jobbar med individuell sammanfattning. 
 
7) Till nästa gång 
Se punkt 2, arbetsfördelning.  
 
Nästa möte blir den 11 maj, Malin är ansvarig. (Ärende 77) 
 

 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Worada Boonraksasat 

 
 
 
Justeras 
Elin Norberg 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W1650 / P10 

Datum 
11/516 

Ersätter 

  Författare 
Elin Norberg 

Handledare 
Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Möte 11/5 

 

 

   



 

Tid: 08:30 
Plats: Geobibliotek 
 
Närvarande: Elin Norberg, Elin Pöllä, Malin Eriksson, Worada Boonraksasat, Veronika Wang 
  
Dagordningen  

 
1) Avstämning (modellerna, litteraturstudie, disposition) 

 
● Malins arbetsrapport är i princip klar. Hon ska bara fråga om en källa. Hon har Jobbat 

lite med sammanställandet. Länstyrelsen i Jönköping har svarat med en PDF som 
Malin inte har gått igenom. Hon kommer strunta i den informationen eftersom att vi 
inte hinner med det.  

 
● Veronika är nästan klar med rapporten om ämnen som sprids.  

 
● Worada har fått svar från en kommun med lite siffror, detta ska hon skriva in i sin 

rapport, sedan är hon klar. Hon har börjat med sammanställningen.  
 

● Elin P undrar om vi ska omarbeta topografikartorna så att de blir bättre. Vi skippar 
det eftersom det tyvärr tar för lång tid. Förslaget på slutrapporten har hon skrivit 
klart. Litteraturstudien har hon läst igenom men inte så noga. Elin P skickar in den 
ändå.  

 
● Elin N har lagt in informationen om geologin men har ej skickat in den till 

studentportalen. 
 

2) Struktur av slutrapporten 
Vi bestämde att någon har ansvar för sammanställning av teoridel. Vi undrar om det går att 
lägga ihop resultat och diskussion. Det skulle vara bra i vår rapport. Vi ska fråga Fritjof via 
mail om vi kan diskutera detta med honom idag. Vad som ska vara med i teori och 
metoddelen diskuterades. Info om det finns i mallen till slutrapporten. I metoden ska 
fältarbetet och vad vi fick ut av det nämnas. 
 

3) Vad gör vi nu?/arbetsfördelning 
Sammanställning av modellerna fortsätter idag. Elin N tar över Veronikas förekomst. Elin P 
och Veronika gör klart flödespilarna varefter Veronika lägger in dem i photoshop. Hon 
skickar sedan mail till Emil och Kajsa för att höra om det är rimligt (Ärende 78). Malin och 
Veronika går till Fritjof för att prata om resultat/diskussion (ärende 79).  
 
Ansvarsområden fördelades 

● Inledning  Veronika 
● Teori  Elin P 
● Metod/Genomförande  Elin N 
● Resultat/Slutsatser  Malin 
● Layout  Worada 



 
4) Övrigt 

 
● Alla rapporter som innehåller information till de konceptuella modellern ska ligga 

under rubriken “Konceptuell modell” på drive.  
 

● Malin sitter eventuellt på annan ort när rapporten ska omarbetas första gången. Det 
tycker alla är okej.  

 
● Elin N vill vara “ledig” 3031. Det är okej för gruppen. Hon får då jobba under helgen 

eller vid en annan tidpunkt för att ta igen. 
 

● Malin och Worada undrar om källor mm. Information från en karta ska hänvisas till 
alla som har gjort kartan. Om det handlar om text ska det hänvisas till hemsidan där 
kartan finns, om det ej är tydligt vem som skrivt.  Vid hänvisning till figurer i löpande 
text ska det ej vara kursivt. 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: Elin Norberg 
 

 
 
 
Justeras: Malin Eriksson  
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1) Opponering 

Vi diskuterade hur vi skulle göra med att läsa den rapport vi ska opponera på, eftersom vi 
bara har två kopior av rapporten. Vi kom fram till att två personer får börja läsa, medan de 
andra börjar med att göra en presentation. Vi markerar alla fel i rapporten, t.ex. stavfel, men 
större kommentarer skriver vi i egna dokument som vi sedan går igenom tillsammans. Vi går 
igenom de kommentarer vi har tillsammans på onsdag. På onsdag gör vi klart både skriftlig 
och muntlig opponering. (ärende, alla) Elin P börjar läsa, och Malin börjar läsa när Elin N 
kommer med den andra kopian. Elin P och Malin ska ha läst klart rapporten idag. 
 

2) Presentation av slutrapport 
Worada och Veronika börjar på en presentation (ärende, alla). De gör den i drive. De börjar 
bestämma vad vi ska ha med i presentation, och gör sidor och så. På torsdagen ska allt vara 
klart, så att vi har torsdagen på oss att förbereda oss för presentationen, genom att öva på 
presentationen och läsa igenom vår rapport. När de första har läst igenom den rapport vi ska 
opponera på så byter vi, så dessa fortsätter med presentationen. 
 
Vi pratade om uppdelning av grupper för redovisningen. Elin P kan tänka sig att presentera 
själv, så vi bestämde att hon gör det. För att få så mycket hjälp som möjligt får hon den tiden 
som är senast på dagen. Då kan vi andra berätta om vad som sagts på opponeringen. Vi 
tyckte det var bra att bestämma vilka par vi ska redovisa i, men vi är så dåliga på att ta 
beslut, så det tog tid. Worada och Malin presenterar tillsammans, och Veronika och Elin N är 
tillsammans.  
 

3) Redovisning hos SGU 
Vi funderade över när vi kan presentera projektet hos SGU. Varken Malin eller Worada kan 
efter den 3e juni. SGU vill helst att vi ska presentera vecka 24 (1317 juni). Vi kollar med SGU 
om vi kan komma dit nästa vecka (vecka 22), eftersom det skulle passa bäst för oss. Eller 
annars om de kan vecka 23. Elin P svarar på mailet vi fått från Nils, hon skrev mailet under 
mötet.  



 
4) Övrigt 

Vi hade inget övrigt att ta upp. 
 

 
Vid protokollet: Malin Eriksson 
 
Justeras: Elin Pöllä 
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Sammanfattning 
Litteraturstudien innehåller information som ska ligga till grund för arbetet med framtagande 

av konceptuella modeller för grundvattenförekomster. Den inleds med information om vad en 

grundvattenförekomst är, hur uppdelningen av dessa ser ut i Sverige och hur kartläggningen 

går till. Eftersom riktning på grundvattnets strömning är en viktig del i konceptuella modeller 

som beskriver grundvatten, och en viktig del i det hydrologiska kretsloppet finns ett kapitel 

om detta under rubriken “Grundvattenströmning”. Där beskrivs också Darcys ekvation. Vilka 

övriga faktorer som är viktiga att ta upp för att framställa en bra konceptuell modell beskrivs 

också i studien. Påverkanskällor i form av diffusa källor och punktkällor är exempel på sådan 

information och exempel på vilka dessa källor kan vara har därför sammanställts i 

litteraturstudien. Hur övervakningen av grundvatten ser ut i Sverige, vilka som genomför och 

har ansvar för den samt hur länsstyrelsens roll i det hela ser ut tas också upp. Det finns olika 

direktiv som ligger till grund för övervakning och förvaltning av grundvatten. Ett sådant är 

“ramdirektivet för vatten”, vilket alla EU-länder enats om. Direktivet beskrivs närmare i 

studien. Hur provtagning kan gå till och på vilka platser den kan göras tas också upp. 
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Grundvattenförekomster 
 
En grundvattenförekomst är “en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvifärer” 

(Bottenhavets vattendistrikt, 2010). Grundvattenförekomster kartläggs för att ge en förståelse 

av förekomsten som ett system. I Sverige, Norge och Finland är grundvattenmagasinen 

mycket mindre än i största delen av Europa. Det beror på att landskapet i Sverige präglas av 

isavlagringar från den senaste istiden medan grundvattenförekomster i övriga Europa ofta 

finns i stora grundvattenmagasin i berggrunden. I Sverige finns det tre typer av 

Grudvattenförekomster. Dessa är Sand- och grusavlagringar, Sedimentär berggrund och 

Övriga geologiska bildningar. I Sand- och grusavlagringar ingår Isälvsavlagringar så som 

deltan och grusåsar. Grundvattenförekomsterna i Sverige har avgränsats av SGU utifrån 

grundvattenmagasinen, med underlag från hydrogeologisk kartering. Bestämning av 

grundvattenförekomster kan ibland omvärderas, så att avgränsningen blir en annan, vilket 

beror på ny och bättre information om platsen. Om förekomsten påverkas olika av mänsklig 

aktivitet vid olika platser eller om fördelningen av ämnen är olika kan det vara bra att dela 

upp förekomsten. Hydrauliskt är förutsättningen för att kunna dela upp en 

grundvattenförekomst att det inte ska ske någon spridning av föroreningar från den ena till 

den andra förekomsten. (SGU, 2014) 

Gruppering 
För att att kartlägga grundvattenförekomster kan de grupperas. De kan grupperas om hela 

området har likartade geologiska och geotermiska egenskaper och om likartad mänsklig 

aktivitet påverkar platsen. Grupperingen görs för att underlätta hanteringen av grundvatten. På 

så vis är det möjligt att övervaka större områden vid bland annat riskbedömning. (SGU, 2014) 

Kartläggning 
Kartläggning av vattenförekomster startar med en inledande kartläggning. Kartläggning och 

analys är ett mycket viktigt grundläggande arbete för vattenförvaltningsarbete. Kartläggning 

av mänskliga föroreningskällor vid olika vatten leder till att man vid övervakning och 

åtgärder kan lägga fokus på vattenförekomster som är särskilt utsatta. Förvaltningen av 

grundvatten utgår från grundvattenförekomster när riskbedömning utförs. Denna kartläggning 

är ofta nog för att kunna göra en konceptuell modell. Om en vattenförekomst inte anses uppnå 

god status efter den inledande kartläggningen ska fördjupad kartläggning genomföras. (SGU, 

2014) 
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Grundvattenströmning  
 
Grundvattnets strömning är en viktig del av det hydrologiska kretsloppet. Förr liknades 

grundvattnet vid blodådror och jordens inre beskrevs som ett hjärta, som gav jorden liv, 

varifrån blodådrorna kom. Numera används Darcys lag för att beskriva grundvattenströmning. 

Den säger att strömningshastigheten är linjärt proportionell mot tryckfallet och markens 

genomtränglighet. Vid beräkningar med Darcys lag antas att förutsättningarna är linjära. 

Grundvattenytan följer i stort sett markytan, en rät linje erhålls. Sambandet mellan 

grundvatten- och markytan medför att ytvattendelarna även motsvarar grundvattendelarna, 

vilket i sin tur leder till att man i praktisk grundvattenhydrologi förutsätter att grundvattnets 

strömning är vinkelrät mot terrängens nivåkurvor. (Gustafsson, 1970) 

 

Markvattnet strömmar främst vertikalt, det vill säga uppåt eller neråt, medan grundvattnet 

strömmar i huvudsak sidled längs grundvattenytans lutning. Grundvattenströmningen kan 

beskrivas som nämns ovan av Darcys lag enligt: 

Q=K*A*dhdx                                                   (1) 

I ekvation 1 är Q grundvattenföring (m3/s), K är hydraulisk konduktivitet (m/s), A är 

tvärsnittsarean genom vilken flödet sker (m2), h är grundvattennivå (m), x är sträcka (m) och 

dh/dx är grundvattenytans lutning (m/m). Ekvation 1 visar att grundvattenföringen är 

proportionellt mot grundvattenytans lutning. I markvattenzonen bestäms även strömningen 

med Darcys lag. Skillnaden är att konduktiviteten inte längre är konstant utan beror på 

vattenhalten.  

Det finns två typer av mark- och grundvattenhastigheter. Den första hastigheten är 

partikelhastigheten som berättar om hur fort en förorening transporteras en viss sträcka och 

ges av ekvation 2. 

vp= QA*θ                                                             (2) 

I ekvation 2 är vp partikelhastigheten (m/s) och θ är vattenhalt. I grundvattenzonen är 

vattenhalten alltid ett. Den andra hastigheten är tryckfortplantningshastigheten som berättar 

om hur fort grundvattennivån börjar stiga vid tillförsel av vatten. 

Tryckfortplantningshastigheten är mycket större än partikelhastigheten och beskrivs av 

ekvation 3.  

vt≫ vp                                                              (3) 

I ekvation 3 är vp är tryckfortplantningshastighet (m/s). 
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Grundvattenflödesriktning följer i stort sett markytans lutning. Ett sätt att bestämma 

riktningen är genom att mäta grundvattennivån i minst tre olika punkter med perforerade rör 

som tryckts ner i marken. Grundvattnet strömmar vinkelrätt mot nivålinjerna för terrängen 

och även grundvattenytan som nämnt i första stycke. Grundvattennivåerna som sedan erhållas 

berättar om grundvattenytans lutning och därmed strömningsriktningen. På grund av grundens 

varierande konduktivitet medför att flödets storlek är betydligt svårare att bestämma. (Rodhe, 

1997)  

En topografisk karta visar terrängens lutnings- och höjdförhållanden med höjdkurvor. 

Höjdkurvor eller isohypser binder samman alla punkter i terrängen med samma höjd över 

havsytan. (NE, 2016) Skillnaden i grundvattenpotential ger upphov till grundvattenströmning, 

det vill säga grundvattnet strömmar från högre till lägre potential därför kan även en 

topografisk karta med tryckta elevationkonturer ge information om flödesriktning.  

Avrinningsområdet är det området inom vilket ytvatten och grundvatten som rinner till en viss 

punkt har samlats från nederbörden. Området avgränsas av en vattendelare och bestäms med 

hjälp av en topografisk karta genom att vattendelaren dras som en linje från punkten, 

vinkelrätt mot kartans höjdkurvor. Avrinningsområdet ligger till grund för beräkning av hur 

mycket vatten som kan påverkas kemiskt vid till exempel strömning genom områden där 

mänskliga verksamhet sker. (Rodhe, 1997) 

 
 

Ramdirektivet för vatten - Vattenförvaltningen  
 
Ramdirektivet för vatten, Vattendirektivet, är ett direktiv som alla EU:s länder enats om. 

(SGU, 2014) Syftet är att förvalta samtliga EU-länders vattenresurser så att de nyttjas på ett 

hållbart sätt. Orsakerna bakom direktivets införande var att det i EU saknades en övergripande 

planering och en samordning i politiken för att uppnå god vattenstatus. (Quevauviller, 2008) 

Direktivet rymmer förvaltningen av sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. De 

riktlinjer som ges via Vattendirektivet är så kallade minimikrav, vilket innebär att det är upp 

till varje land inom EU att skärpa kraven ytterligare för att uppnå ännu bättre vattenkvalitet. I 

Sverige ingår Vattendirektivets bestämmelser och riktlinjer i miljöbalken, 

vattenförvaltningsförordningen och i länsstyrelseinstruktion. Mestadels tillämpas 

Vattendirektivet inom vattenförvaltningsförordningen. (SGU, 2014) 
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När det gäller Vattendirektivets krav på arbetet med god grundvattenstatus handlar det i 

huvudsak om att utvärdering av grundvattnets kemiska och kvantitativa status ska 

genomföras, kriterier ska tas fram för att analysera uppåtgående trender på grund av 

föroreningar samt krav på att förebygga och begränsa tillförsel av föroreningar till 

grundvattnet. (Quevauviller, 2008) 

 

Ganska snart efter införandet av Vattenförvaltningen upptäcktes att det för samtliga EU-

länder skulle bli utmanande att lyckas implementera direktivet i det nationella arbetet. Med 

anledning av detta togs ett gemensamt dokument fram år 2001 för att underlätta 

implementeringen för varje medlemsland. (Quevauviller, 2008) 
 

Vattenförvaltiningens krav på miljöövervakning 
Enligt artikel 8 i Vattenförvaltningen ska ett program upprättas för övervakning av 

grundvatten. Enligt Vattenförvaltningen bör fokus ligga på att övervaka 

grundvattenförekomster. Övervakningen ska leda till att information om grundvattnets 

kvantitativa status och kemiska status ges, samt att kunna bedöma variationer i 

grundvattenförekomstens status på grund av naturliga förhållanden samt mänsklig aktivitet. 

(European Comission, 2007) 

 

För Sverige innebar införandet av Ramdirektivet för vatten att förändringar var tvungna att 

göras i arbetet med att uppnå god vattenkvalitet. En ny organisation och ett nytt sätt att tänka 

kring hur avgränsning ska göras är konsekvenser av detta. (Vattenmyndigheterna, 2016b) 

 

Vattenförvaltningen i Sverige  
I Sverige sker vattenförvaltning till största del genom Vattenförvaltningsförordningen, som 

infördes som en konsekvens av kraven enligt Vattenförvaltningen. Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) ger enligt bestämmelser i Vattenförvaltningsförordningen ut 

instruktioner om hur arbetet med bland annat kartläggning, övervakning och 

statusklassificering av grundvatten ska genomföras. (SGU, 2014) 

 

Med SGU:s föreskrifter som vägledning ansvarar Vattenmydigheterna för att förvaltning av 

inte bara grundvatten utan all vattenförvaltning. Vattenmydigheterna består av fem 

länsstyrelser. (Havs- och vattenmyndigheten, 2014) Vattenmydigheterna bildades som en 
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konsekvens av Vattenförvaltningens införande med målet att samordna arbetet med den. 

(Vattenmyndigeheterna, 2016a) 
 

Konceptuella modeller 
 
Enligt gemensamma strategier för implementering av Vattenförvaltning i EU:s 

medlemsländer bör en konceptuell modell ligga till grund för övervakningen av grundvatten. 

Denna ska ge en enkel beskrivning av det grundvattensystem som ska övervakas. Denna 

kunskap ses som nödvändig för att kunna välja ut representativa provtagningsplatser för 

miljöövervakning. (European Comission, 2007) Konceptuella modeller är grundläggande 

beskrivningar av ett system och dess mekanismer. Dessa enkla modeller som ofta är 

formulerade på ett vardagligt och lättbegripligt språk kan ligga till grund för mer avancerade 

och konkreta modeller. Utifrån en konceptuell modell kan ibland en matematisk modell 

byggas. (Gerlee & Lundh, 2012) 

 

Konceptuella modeller för grundvattenvattenförekomster 
En konceptuell modell för ett grundvattensystem ska ge en träffande bild av hur 

grundvattenförekomsten ser ut och fungerar. Vid framtagande av sådana hydrologiska 

konceptuella modeller är det vanligt att både fältarbete och analys av befintlig data 

genomförs. Det är viktigt att hela processen kring den konceptuella modellen och allt 

framtaget material dokumenteras, så att modellen blir tydlig och kan förbättras när mer 

information tillkommer och förutsättningar ändras. (Brassington & Younger, 2010) Alla 

nedanstående rubriker utgör en lista på vad som kan ingå i en konceptuell modell som 

beskriver en grundvattenförekomst. 

 

Definition av område 
Som första steg är det bra att definiera vilket område den konceptuella modellen avser. Här 

ingår också att fastställa varför modellen ska göras och vilka eventuella problem som i 

slutändan ska lösas. (Brassington & Younger, 2010) För en vattenförekomst är det relevant att 

i detta steg ta fram information om hur väl definierade vattenmagasinets gränser är och hur de 

ser ut (Holgersson & Gustafsson, 2016). 
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Geologi 
För att få en bild av geologin på platsen kan information om jordart, jordtyp, skiktning och 

berggrund tas fram (Holgersson & Gustafsson, 2016). Information om geologin så som typ av 

berggrund, berggrundens struktur samt bergartens kornstorlek och sammansättning är sådan 

information som har betydelse för systemets genomsläpplighet och uppehållstid av 

grundvatten. Information om geologin är också viktig för att förstå sambandet mellan grund- 

och ytvattenflöden. Geologisk information kan finnas i form av jordartskartor, geologiska 

kartor, topografiska kartor och borrkärnearkiv. Om informationen inte är tillräcklig kan ny 

kartläggning och borrning behöva göras. (Brassington & Younger, 2010). 

 

Flöden 
För att göra en bra konceptuell modell är det viktigt att veta hur de olika vattenflödena i 

området ser ut. Om flödesberäkningar redan är gjorda och dokumenterade kan det räcka att ta 

reda på om de fortfarande stämmer. Verkar det inte rimligt behöver platsen undersökas 

ytterligare. Det finns också en rad andra faktorer att ta reda på för att få en bra bild av flödet. 

Exempel på detta är att undersöka om flödet följer topografin, varför det inte gör det om så är 

fallet samt att identifiera eventuella grundvattendelare och därmed se vart grundvattnet flödar. 

När dessa undersökningar och analyser görs är det viktigt att ta hänsyn till säsongsvariationer. 

(Holgersson & Gustafsson, 2016). Den hydrauliska konduktiviteten är också relevant att ta 

fram (McCarthy, 2016). Riktningen på grundvattenflödet mäts bäst genom att mäta 

vattennivån i olika rör och kombinera den informationen med geologisk data så som topografi 

och typ av bergart. Från rören ska det inte förekomma någon pumpning av grundvatten då det 

kan påverka det naturliga flödet. Flödeshastigheter och volymer till och från förekomsten, 

inom förekomsten och mellan grund- och ytvatten är viktigt för modellen och kan beräknas 

genom användning av Darcys ekvation, se ekvation 1. En modell av vattenbalansen är viktigt 

då den visar hur mycket vatten som är tillgängligt och hur snabbt det byts ut. (Brassington & 

Younger, 2010). 

Påverkan 
Information om vilka källor som påverkar eller kan påverka en vattenförekomst kan tas fram 

till modellen, där punkt- och diffusa källor listas. (Holgersson & Gustafsson, 2016). Det är 

viktigt att identifiera påverkanskällor för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att uppnå 

miljömålen. Vid identifiering av en påverkanskälla är det viktigt att ange koordinater, vilken 

del av grundvattnet den påverkar och vilka föroreningar som släpps ut från källan. (SGU, 

2014) 
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Tillrinningsområde 
Något som är viktigt att studera är grundvattenförekomstens tillrinningsområde. Till att börja 

med bör det undersökas om det finns ett tillrinningsområde definierat och hur det i sådana fall 

är definierat. En bedömning av tillförlitligheten bör göras och i vissa fall kanske 

tillrinningsområdet måste ritas om. (Holgersson & Gustafsson, 2016) När tillrinningsområdet 

ska bestämmas kan topografiska kartor över området användas (Brassington & Younger, 

2010). Tillrinningsområdet kan delas upp i tre stycken delområden, A-,B- och C-område, där 

A är område med öppet vatten ovanpå förekomsten, B är delar av tillrinningsområdet där 

vatten infiltreras och genom perkolation når grundvattnet, och C är områden där det mesta av 

vattnet hamnar som ytvatten och lämnar området utan att bli grundvatten (McCarthy, 2016). 

För att kunna göra en uppdelning och för att få en bra bild av tillrinningsområdet kan de 

vattendrag, dammar och sjöar som finns i området studeras. Om information om flödet i 

vattendragen inte finns kan det vara nödvändigt att göra mätningar. (Brassington & Younger, 

2010) 

Grundvattenbildning och utströmning 
Hur tillrinningsområdet ser ut är viktigt för grundvattenbildningen. Grundvattenbildningen 

och även utströmningen från grundvattenförekomsten är i sin tur en viktig del i den 

konceptuella modellen. Parametrar som styr grundvattenbildningen är nederbörd, hur 

terrängen ser ut, om det finns hårdgjorda ytor i området och hur jord och berggrund ser ut. 

(Holgersson & Gustafsson, 2016) Då utströmningen ska beskrivas är det viktigt att tänka på 

om det finns grundvattendelare (Holgersson, 2016), bergrum eller tunnlar i förekomsten 

(Holgersson & Gustafsson, 2016). Vatten som hamnar på olika sidor om grundvattendelaren 

kommer att rinna vidare till olika punkter. Grundvattendelaren sammanfaller ofta med 

ytvattendelaren eftersom grundvattennivån i många faller följer topografin. (Rodhe, 2016a) 

 Även kopplingar till och utbyten med andra vatten bör tas hänsyn till (Holgersson, 2016). Då 

bör det funderas över hur utbytet sker och om det finns kvalitetsproblem i det anslutna vattnet 

(McCarthy, 2016). Till hjälp kan information i VISS användas, men samtidigt ska det avgöras 

om det är troligt att det som står i VISS stämmer. Mycket kan också uttydas från topografiska 

kartor (Brassington & Younger, 2010). Ytterligare punkt att ta upp är vilka delar av 

förekomsten och tillrinningsområdet som är in- respektive utströmningsområden. (Holgersson 

& Gustafsson, 2016) 
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Grundvattenuttag 
En aspekt att ta med när grundvattenförekomsten beskrivs är uttag som sker från grundvattnet. 

Vissa uttag kräver tillstånd och dessa finns det information om i Miljöboken. Det kan även 

finnas uttag som är kända men inte tillståndskrävande och uttagen kan vara både kommunala 

och enskilda. När det gäller enskilda uttag kan det vara bra att fundera över hur området ser ut 

med avseende på till exempel gårdar, eftersom dessa kan vara potentiella uttagsplatser som 

inte är registrerade. (Holgersson & Gustafsson, 2016) Den konceptuella modellen kan också 

innehålla information om hur stora uttag som är möjliga att göra från 

grundvattenförekomsten. Uppgifter om detta finns ofta registrerat i VISS. (Holgersson, 2016) 

Grundvattenövervakning 
Beskrivningen av grundvattenförekomsten bör också täcka hur miljöövervakningen ser ut för 

förekomsten, till exempel om det sker regional eller nationell miljöövervakning (McCarthy, 

2016). Information om provtagningsstationer, vilka analyser som görs på de olika stationerna 

och hur ofta provtagning sker går att finna i VISS (Vattenmyndigheterna, 2013). Även 

information om vilka andra brunnar eller källor som finns i området kan vara bra att ha med i 

modellen och likaså funderingar kring möjligheterna att etablera nya provtagningsplatser 

(Holgersson & Gustafsson, 2016). Ett arkiv med befintliga brunnar i hela Sverige finns hos 

Sveriges geologiska undersökning.   

 

 

Länsstyrelsernas roll i övervakning av grundvatten 
 
 
Enligt miljöbalken ska Sverige vara indelat i fem olika vattendistrikt. Där framgår också att 

varje distrikt ska ha en länsstyrelse som ska vara vattenmyndighet och därmed förvalta 

kvaliteten på vattnet i distriktet. I varje sådan vattenmyndighet skall det finnas en 

vattendelegation som har huvudansvar för det arbete som rör vattenmyndighetens 

ansvarsområden. Alla länsstyrelser ska bistå vattenmyndigheten i sitt distrikt och 

Vattenmyndigheten kan delegera vissa uppgifter till andra länsstyrelser i samma 

vattendistrikt, men inte sådant som rör beslut om åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och 

förvaltningsplaner. (SFS, 2007:864) 
 

Det är vattenmyndigheterna som har ansvar för den opperativa övervakningen av 

grundvattenförekomster. Det är också de som har ansvar för kartläggning och riskbedömning 
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av grundvattenförekomster i sitt distrikt, samt att fastställa miljökvalitetsnormer om en 

förekomst bedömts vara utsatt för risk. Det är också vattenmyndigheterna som skall tillämpa 

vattenförvaltningsförordningen. (SGU, 2014). Vattenmyndigheterna bedriver dock ingen 

övervakning, utan deras största roll är att samordna övervakningen inom sitt distrikt och 

nationellt. (Bemes, 2011) 
 

Naturvårdsverket upprättade ett program för nationell övervakning 1978. 1990 började 

miljöövervakning även ske på regional nivå och länsstyrelserna har sedan dess varit ansvariga 

för den övervakningen. Övervakningen har därför sett lite olika ut i olika länsstyrelser, till 

exempel så har sådant som tillvägagångssätt vid insamling, analys och dokumentation av data 

varierat för de olika länsstyrelserna. För att samordna miljöövervakningen så att metoder och 

insamling blir lika i alla länsstyrelser har Naturvårdsverket och länsstyrelserna tillsammans 

arbetat fram gemensamma mål inom miljöövervakningen sedan 2008. År 2009 startade 40 

olika delprogram varav fem hade med grundvatten att göra. Varje program drivs av en 

projektledare och syftar till att få högre kvalitet på övervakningen, samordna den bättre och 

kunna få en tydligare överblick nationellt. (Naturvårdsverket, 2013) 
 

Övervakning av grundvatten  
 
Inom Vattenförvaltningens bestämmelser ingår de grundvatten som används som dricksvatten 

samt de grundvatten som är viktiga för att en god ekologisk status upprätthålls. Arbetet med 

Vattenförvaltning genomförs under en tidsperiod på sex år och kallas 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten. Vattenförvaltningscykeln inleds med kartläggning 

och riskbedömning. (SGU, 2014) 

Kontrollerande övervakning 
Minst vart sjätte år ska samtliga grundvattenförekomster övervakas. Övervakning innebär att 

prover tas och analyseras. Den typ av övervakning som genomförs vart sjätte år kallas för 

kontrollerande övervakning. Dess syften är att bekräfta den genomförda riskbedömningen, 

upptäcka trender som sker naturligt och vara ett underlag till att vid vattenförvaltningscykeln 

slut kunna bedöma grundvattenförekomstens status. Övervakningen ska innefatta samtliga 

parametrar som finns med i SGU:s föreskrifter. (SGU, 2014) 
 



	 13	

Operativ övervakning 
För de grundvatten som riskerar att inte uppnå god ekologisk status genomförs så kallad 

operativ övervakning. Detta görs genom provtagning, men endast de ämnen som lett till att 

den operativa övervakningen var nödvändig analyseras. Den operativa övervakningen 

genomförs under hela vattenförvaltningscykeln, minst en gång per år, om det bedömdes att 

risker fanns vid den kontrollerande övervakningen. Då detta görs finns möjlighet att följa 

effekterna av åtgärder samt hur vattenkvaliteten eventuellt förändras. (SGU, 2014) 

Kvantitativ övervakning  
Förutom kontroll av vattenkvaliteten övervakas även grundvattnets kvantitativa status. Genom 

att grundvattennivån mäts går det att kontrollera huruvida det råder balans mellan 

grundvattenbildning och uttag orsakad av människan. Dessutom kan stigande 

grundvattennivåer innebära problem. Denna typ av övervakning delas dock inte in i 

kontrollerade och operativ. (SGU, 2014) 
 

Provtagninsplatser 
För att få en helhetsbild av grundvattenförekomsten ska provtagningsplatser fördelas på ett 

sätt som ger en representativ bild av av hela förekomsten, vilket är olika för olika 

grundvattenförekomster och måste därför bestämmas för varje förekomst. Åtminstone bör tre 

provtagningsplatser finnas för varje grundvattenförekomst, fördelade efter vetskap om bland 

annat föroreningskällornas placering och grundvattenströmningens beteende. (SGU, 2014) 
 

Framtagande av miljökvalitetsnormer  
Om det visar sig att grundvattenförekomstens status riskerar att försämras på grund av 

mänsklig påverkan ska miljökvalitetsnormer tas fram. I normerna konstateras vad som krävs 

för att grundvattnet i fortsättningen ska kunna hålla en god status. Om en 

grundvattenförekomst inte anses vara riskutsatt ska inga miljökvalitetsnormer tas fram. (SGU, 

2014) 
 

Lämpliga provtagningsplatser 
Källor är bra provtagningsplatser eftersom grundvattnet bildats löpande under tiden. Ingen 

omsättning krävs därför innan provtagning och källan kan ge en omfattande bild av kemiska 

egenskaper inom ett stort område. Källor är oftast representativa för den övre delen av 

grundvattnet, vilken har högre jonstyrka än den undre delen av grundvattnet. (SGU, 2014) 
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Vattentäkter som är allmänna eller enskilda brunnar är också bra provtagningsplatser, för att 

brunnar oftast är i kontakt med stora grundvattenförekomster. Då kan kemiska egenskaper för 

stora områden undersöks. Om brunnen i fråga används ofta behöver ingen omsättning ske 

innan provtagning. Nackdelen är att grundvattenförekomster där brunnar finns är skyddade 

områden, därför kan den kemiska statusen vara bättre än i andra områden. (SGU, 2014) 
 

Grundvattenobservationsrör byggs om källor och vattentäkter inte finns i området. 

Nackdelarna är att provet representera ett litet området, och att det kan bli påverkat av rörets 

material. (SGU, 2014) 

Parametrar som ska övervakas 
De parametrar som är obligatoriska att övervaka för kontrollerande övervakningen är syre, 

pH, konduktivitet, nitrat och ammonium samt ämnen i riskbedömningen som bidrar till icke 

god kemisk grundvattenstatus. Rekommenderade parametrar är joner som ger karaktär till 

vatten, till exempel vätekarbonat, sulfat, klorid, natrium, kalium, kalcium, magnesium, järn, 

mangan och aluminium. Även temperatur och grundvattennivå är rekommenderade 

parametrar. Frivilliga parametrar är parametrar som påverkas av människor till exempel 

arsenik, kadmium och bly. (SGU, 2014) 

 

Provtagning av grundvatten 
 
Provtagning av grundvatten kan ske genom installation av grundvattenrör. Vid val av rör och 

installationsmetod behöver hänsyn tas till markförhållanden och vilka analyser som ska göras. 

För att undvika att fina jordpartiklar och ytvatten blandas med vattnet i röret bör en 

kringfyllnad kring röret göras. I botten av röret utgörs den av ett sandfilter och sedan tätas 

vanligen med en bentonitblandning som ser olika ut beroende på om det är över eller under 

grundvattenytan. Det är viktigt att tätningsmedlet inte innehåller ämnen som påverkar 

provtagningen. (SGF, 2004) En figur som visar hur installationen kan se ut går att finna på 

sidan 55 i SGF:s rapport Fälthandbok Miljötekniska undersökningar (SGF, 2004). 
 

Valet av rör görs med avseende på vilka ämnen som ska undersökas, installationsmetod, 

provtagningsmetod och kostnader. Om provtagningen gäller oorganiska material 

rekommenderas att ofärgade plaströr (av HDPE eller PVC) används. (SGF, 2004) Ska rören 

sättas in genom direkt neddrivning av rören är risken stor att plaströr går sönder 

(Naturvårdsverket 1994). Vilka rör som är lämpliga för olika provtagningar framgår av tabell 
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5.1 i SGF:s rapport Fälthandbok Miljötekniska undersökningar (SGF, 2004). Om både 

organiska och oorganiska parametrar ska bestämmas i samma rör är det bra att lägga fokus på 

att kunna utföra omsättningspumpning eftersom valet av rör då spelar mindre roll. (SGF, 

2004) 
 

Rörets diameter ska väljas så att den provtagningsutrustning som ska användas får plats i 

röret. Med en liten diameter blir vattenomsättningen i röret stor och miljön i marken påverkas 

minimalt, vilket gör provet representativt (Naturvårdsverket, 1994). Generellt är 50 mm i 

diameter ett bra mått som en kompromiss mellan liten påverkan, bra omsättning och 

tillräcklig volym för provtagning (SGF, 2004). 
 

I nedre delen är röret perforerat för att släppa in vatten. Storleken på slitsarna beror på 

filtermaterialets kornstorlek, som i sin tur beror på markens textur. Filtermaterialet bör ha 

dubbelt så stor genomsnittlig kornstorlek som det omkringliggande materialet. Slitsstorleken 

ska väljas så att 90% av filtermaterialet har större kornstorlek än slitsarna. Dock fungerar 

slitsstorlekar mellan 0,3 och 0,5 mm och ett filtermaterial med kornstorlek mellan 0,6 och 1 

mm i de allra flesta fall. (SGF, 2004) Hur lång den perforerade delen ska vara beror på om 

provtagningen ska ske vid ett konstant djup eller om det är viktigare med en riklig 

tillströmning. Med ett långt filterrör fås mer vatten, men också en större känslighet för 

nivåförändringar hos grundvattnet. Grundvattennivån ska med fördel aldrig ligga över eller 

under filterröret. Om flödet är större i ett visst jordskikt ska filterröret täcka in den delen så att 

ett stort flöde fås in i röret. (SGF, 2004)  
 

Vatten som står stilla i röret är inte representativt. För att provet ska vara representativt måste 

vattnet omsättas, med en pump eller hämtare. Vattnet ska omsättas tills värdena är konstanta. 

Om noggrannheten behöver vara stor kan flera prover tas för att veta när värdena blivit 

konstanta. Annars finns riktvärdet att minst tre rörvolymer med vatten bör pumpas upp och att 

elektriska konduktiviteten och/eller pH ska variera med mindre än 10%. (Naturvårdsverket, 

1994) Mer information om olika installationsmetoder och val av dessa finns i SGF: rapport 

Fälthandbok Miljötekniska undersökningar (SGF, 2004). 
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Identifiering av mänsklig verksamhet 
 

Punktkällor och diffusa föroreningskällor 
Substanser som kan läcka ut och spridas från föroreningskällorna ska identifieras. De 

substanserna hittas i Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade ämnen 

(Naturvårdsverket, 1999).  
 

‘’Punktkällor kan exempelvis vara förorenade områden, enskilda avlopp, deponier, miljöfarlig 

verksamhet, grus- och bergtäkter, gruvor, skjutvallar eller kyrkogårdar.  

Diffusa föroreningskällor kan vara markanvändning i form av jordbruk, skogsbruk eller urban 

miljö, enskilda avlopp, luftburen deposition (luftföroreningar), vägar och järnvägar.’’ (SGU, 

2014, s. 28) 
 

Vattenuttag 
Vattenuttag är mänsklig uttagning av vatten till exempel från privata brunnar, kommunala 

vattentäkter, industrier, bevattning av gårdar och vattenförsörjning till djur. Det kan räknas 

som mängden vatten som tas ur från vattenförsörjning per dygn eller antalet människor 

vattnet försörjer. Vattenuttaget kan registreras i domstolens digitala miljöbok om det prövas 

av Mark- och miljödomstolen. 
 

Konstgjord grundvattenbildning 
Konstgjord grundvattenbildning ökar grundvattenbildningen genom att ytvatten infiltrerar ner 

genom ett omättat jordlager. Detta sker till exempel i en grusås tills vattnet når 

grundvattenzonen. En annan typ av konstgjord grundvattenbildning är att, utan filtrering, 

skicka vatten direkt till grundvattenzonen i området. Detta görs om marken är känslig för 

ändring av portryck. Konstgjord grundvattenbildning används ofta till stora städers 

kommunala vattenförsörjning och har samman kvalitet som naturligt grundvatten i upp till 3 

månader.  Om grundvattennivån ligger nära markytan är grundvattnet mer utsatt för 

föroreningas. Dessa marker kan vara väldränerade jordbruksmarker, våtmarker, övertorra 

skogsmarker eller fuktiga skogsmarker. (SGU, 2014) 
 

Saltvattenintränging 
I kustområden kan saltvatten tränga in i marken när stora uttag av grundvatten i förhållande 

till grundvattenbildning sker. Detta sker då grundvattenivåerna sänks och flödesförhållandena 
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ändras i grundvattenmagasinet, vilket leder till att mer koncenterade kloridhalter kan nå 

brunnar i låglänta områden. (SGU, 2014) 
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Grundvattenförekomsten Alby ligger i Ånge kommun, Västernorrlands län. Dess area är cirka 3 

km2 och tillrinningsområdet är 44,76 km2 vilket är cirka 15 gånger så stort som förekomsten. 
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älvssediment, vilket medför att genomsläppligheten generellt är ganska hög. Det finns 16 

punktkällor inom förekomsten. Några av punktkällorna har en hög riskklass vilket medför att 

förekomsten utsätts för betydande påverkan från förorenade områden. Dessutom finns två 

miljöfarliga verksamheter i förekomsten, Akzo Nobel Pulp and Performance Albyfabriker och 

Elkapsling AB. Förekomsten är inte riskklassad för diffusa källor men tätort och större vägar 

finns i alla tillrinningsområdet. Både väg 83 och väg 507 är primärt rekommenderade vägar för 

farligt gods, därmed finns risk att farliga ämnen sprids vid en trafikolycka. Alla 

delavrinningsområden utom ett område påverkas även av järnväg. Antalet brunnar i förekomsten 

är 18, varav två är enskilda vattentäkter för hushåll, fritidshus eller mindre lantbruk. Tre 

provtagningsplatser har inventerats av SGU, där två av dem har provtagits under 2015. I mitten 

av förekomsten ligger den enda miljöövervakningsstationen vid namn “Alby GV mittpunkt”. 

Flöden inom grundvattenförekomsten är generellt riktad mot nordost och följer förekomstens 

form. Medan flöden inom avrinningsområdet i stort sett går mot förekomsten.  



1 

 

Innehållsförteckning 

1 Kort om förekomsten 2 

1.1 Tillrinningsområde 3 

2 Markegenskaper 4 

2.1 Topografi 4 

2.2 Jordarter och skikt 5 

3 Påverkanskällor 9 

3.1 Förorenade områden och miljöfarliga verksamheter 9 

3.2 Diffusa källor 17 

4 Brunnar, källor och miljöövervakning 19 

4.1 Befintliga brunnar 19 

4.2 Vattenuttag 21 

4.3 Miljöövervakningsstationer och inventerade provtagningsplatser 21 

5 Flöden 24 

5.1 Uppskattade flöden 24 

6 Referenser 26 

6.1 Muntliga källor 31 

 

 

  



2 

 

1 Kort om förekomsten  

Enligt Vatteninformationssytem Sverige (Vattenmyndigheterna et al., u.å.) ligger 

grundvattenförekomsten Alby i Ånge kommun, Västernorrlands län. Arean av förekomsten är 3 

km2 och dess läge och utbredning kan ses i figur 1 (Vattenmyndigheterna et al., 2016a). Den 

geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning är översiktlig, baserad på regionala 

hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material. Alby är en sand- och grusförekomst och 

akvifärtypen är porakvifer. 

 

 

Figur 1: Karta över grundvattenförekomsten Alby (blått område). Skala 1:250000. 

© Vattenmyndigheterna, © Länsstyrelserna © Havs- och vattenmyndigheten, © Lantmäteriet 

I2014/00601.  
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1.1 Tillrinningsområde  

Figur 2 är framtagen med hjälp av GIS där data erhållits från Sveriges geologiska undersökning 

(2016a). Figuren visar förekomstens tillrinningsområde med arean 44,76 km2, dvs. ca 15 gånger 

större än grundvattenförekomsten. 

 

Figur 2: Den blåa arean motsvarar tillrinningsområde för Alby, ljusblå linjer motsvarar gränsen i 

området, den svarta nätmönstrade arean motsvarar grundvattenförekomsten och de blåa prickarna är 

provtagningsplatserna inventerade av SGU. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601. 
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2 Markegenskaper  

2.1 Topografi  

Figur 3 är framtagen från SGU:s kartvisare (SGU & Lantmäteriet, 2016a), och innehåller 

information om bland annat topografin i området kring Alby. För att tydliggöra var topografiska 

höjder förekommer inom och nära grundvattenförekomsten har dessa markerats ut med en röd 

cirkel.  

 

 

Figur 3: karta över Alby i skala 1:100 000 med topografiska höjder markerade med en röd cirkel. © 

Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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2.2 Jordarter och skikt  

Förekomsten utgörs av en sand och grusförekomst med akviferstypen porakvifer 

(Vattenmyndigheterna et al., u.å.). 

 

I figur 4 finns tre olika lager av jordarter representerade (SGU, 2014) beskriver lagren på följande 

vis: Grundlagret är det jordlager som dominerar vid karteringsdjupet 0,5 meter och som har en 

mäktighet som är betydligt större än 0,5 meter. Det underliggande lagret beskriver det lager som 

finns direkt under grundlagret och kartläggs enbart om det anses nödvändigt. Klassningen “tunt 

eller osammanhängande ytlager” får det lager som ligger vid ytan samt har en mäktighet under 

0,5 meter eller är osammanhängande och har en medelmäktighet på 0,5-1 meter. 

 

Information i detta stycke har hämtats från figur 4 om inget annat anges. Figuren är framtagen av 

SGU & Lantmäteriet (2016b). Jordarterna som förekommer i Alby i ett osamanhängande eller 

ytnära lager är Torvjord, vilken ligger över sandigt isälvssediment, samt lera-silt över morän. 

Jordarterna som förekommer i form av grundlager är torv, morän, flytjord eller skredjord, 

älvsediment både av sand och av grus samt isälvssediment av sand och grus. Figur 4 illustrerar 

jordarterna som finns på platsen där grundvatenförekomsten ligger. I största delen av 

förekomsten utgör isälvssediment grundlagret, men även älvsediment är vanligt. 

Genomsläppligheten av ämnen är nästan uteslutande hög, vilket visas i figur 5 från SGU & 

Lantmäteriet (2016c). 
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Figur 4: Jordartskarta för vattenförekomsten i Alby, med teckenförklaring av de jordlager som finns på 

vattenförekomsten eller i närheten. Den gråmarkerade arean betyder oklassad jordart. Skala: 1:25000. © 

Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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Figur 5: Karta som visar genomsläppligheten för jorden i Alby. Skala 1:25000. © Lantmäteriet 

I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 

 

 

Jordlagerföljden har undersökts på tre platser, vilket kan ses i figur 6 från SGU & Lantmäteriet 

(2016d). Enbart på en av de platserna har jordarterna specificerats. Informationen visar att jorden 

består av ett lager grus ner till sex meters djup. Lagerföljdens placering visas av den gröna, 

inringade pricken i figur 6. 
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Figur 6: Placering av lagerföljder i Alby. Skala 1: 25 000. Den inringade pricken visar platsen där 

lagerföljd finns. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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3 Påverkanskällor 

Förekomsten har för höga halter av krom och arsenik (Länsstyrelsen Västernorrland, 2015a). 

Bland annat på grund av utsläpp från pågående verksamhet. Detta gör att påverkan av verksamhet 

och förorenade områden är betydande för den kemiska statusen (Vattenmyndigheterna et al., 

2015a). De största föroreningarna i området är krom, dioxin, koppar, barium, bly, kvicksilver, 

och arsenik (Vattenmyndigheterna et al., 2015a). 

 

3.1 Förorenade områden och miljöfarliga verksamheter 

Enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2015b) finns det 16 stycken MIFO-objekt inom 200 

meter från förekomsten, varav några har en hög riskklass. Detta gör att grundvattenförekomsten 

utsätts för betydande påverkan från förorenade områden. Dessutom drivs två miljöfarliga 

verksamheter i området, och även dessa har betydande påverkan på grundvattenförekomsten 

(Vattenmyndigheterna et al., 2013a). Dessa är Akzo Nobel Pulp and Performance, Albyfabriker 

och Elkapsling AB. Figur 7 (Lantmäteriet et al., 2016) visar grundvattenförekomsten och de 

potentiell förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring 

omkring) som finns inom förekomstens delavrinningsområden. De två onumrerade stjärnorna 

ligger utanför förekomstens delavrinningsområden. I figur 8 (Lantmäteriet et al., 2016) är 

förekomsten mer in zoomad så att numreringen i de centrala delarna av Alby syns tydligare. Efter 

figurerna följer en lista med information om de olika områdena. Informationen är hämtad från 

den karttjänst som finns på VISS, som kallas Vattenkartan, och från dokument som upprättats om 

MIFO-objekt och finns i Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). Informationen om de olika 

påverkanskällornas objektsnummer, anläggningsnummer, branschtilldelning och riskklassning är 

hämtad från karttjänsten i VISS (Länsstyrelserna, u.å.) om inget annat anges.  
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Figur 7: Grundvattenförekomsten Alby och de potentiell förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga 

verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala 1:40000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  
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Figur 8: Grundvattenförekomsten Alby och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga 

verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala 1:10000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 

 

1.      Objekt 110885. Alby karbidfabrik/Elkapsling AB 

 

Objektet är ett MIFO-objekt med riskklassning 1 och den primära föroreningen är PAH 

(Länsstyrelsen Västernorrland, 2015b). Enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2015b) tillhör 

objektet branschen Övrig oorganisk kemisk industri. Där anges också att Alby Karbidfabrik nu 

är nedlagd, men tidigare hade en triavfettningsapparat. En deponi finns i området. Eventuella 

föroreningar är PAH, molybden, vanadin och nickel, arsenik, TRI och dess 

nedbrytningsprodukter (TCE, DCE, VC), kadmium, krom, färg, kvicksilver, dioxin. Eka Alby har 

utfört en riskbedömning under 2009 där undersökningar såsom omfattande mark- 

grundvattenprover togs (Vattenmyndigheterna et al., 2015b). Mer information om verksamheten 
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finns i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2014). Där anges att om 

avloppsvatten har gått ut från fabriken har det troligtvis gått orenat ut i älven. Fabriken hanterade 

antracit, stenkol, gaskol, koks, träkol, kalksten, elektrodkol, kalciumkarbid och kvävgas. 

Restprodukter som bildades var kalk- och koksdamm, avfall, sot, kiseljärn och karbid- och 

kalkkväveprodukter. Dessa har förmodligen deponerats på området. Dessutom spreds troligen C, 

CaCO3, CaO, MgO, K, Na, Si, Fe, Cu, Ni och Zn från karbidugnsgasen med vinden. Det kan 

också ha deponerats aska som innehöll arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, selen, antimon, 

molybden, vanadin och nickel. Vidare kan dioxinhaltigt slam ha deponerats på området. Det finns 

också risk för att det finns blyföroreningar i marken. Grundvattnet under området är troligen 

förorenat. Ytterligare information om vilka ämnen som provtagits på platsen med mera går att 

finna i dokumentet. 

På platsen drivs nu en annan miljöfarlig verksamhet av Elkapsling AB (Länsstyrelserna, u.å.). 

Verksamheten har anläggningsnummer: 2260-111 och branschkod 28.20. Verksamheten håller på 

med ytbehandling (kemisk eller elektrolytisk), färgborttagning och avfettning av metaller och 

plast (Länsstyrelserna, u.å.). Enligt dokumentationen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2014) är kommunen tillsynsmyndighet för den pågående verksamheten. Där 

anges att Elkapsling AB tillverkar apparatskåp, elektroniklådor och dylikt samt att det kan finnas 

trikloretylen och ämnets nedbrytningsprodukter i marken på Elkapslings fastighet. 

 

2.      Objekt 110707 Industrideponi.  

 

De ämnen det finns risk för spridning av är PAH, molybden, vanadin, nickel, arsenik, TRI och 

dess nedbrytningsprodukter (TCE, DCE, VC), kadmium, krom, färg, kvicksilver och dioxin 

(Vattenmyndigheterna et al., 2015c) . Enligt dokument i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006a) har objektet endast identifierats och inte inventerats. 

 

3.      Alby klorat Objekt 110699.  

 

Enligt Länsstyrelsen i Västernorrlands län (2015b) är objektet ett MIFO-objekt med 

riskklassning 1. Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2011) 

är anläggningen i drift och tillverkar natriumklorat och kaliumklorat. Nuvarande 

verksamhetsutövare är Eka Chemicals AB. 

Akzo Nobel Pulp and Performance, Albyfabriker ligger här. Anläggningsnummer 2260-101. 

Enligt VISS (Länsstyrelserna, u.å.) är verksamheten fortfarande i drift och har tillstånd för 
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miljöfarlig verksamhet. Enligt Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB (Akzo Nobel 

Pulp and Performance Chemicals AB, 2014) läcker elektrolytvätska som innehåller krom ut från 

tillverkningsprocessen. Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 

2011) leds dagvattnet bort via en avloppstub ut till Ringdalsdammen. Där anges att de 

föroreningar som finns i grundvattnet i området är krom(VI), arsenik, koppar, kvicksilver, bly 

och zink. Ytterligare förorenade ämnen finns i marken. Av dessa är det angivet i MIFO-historik 

dokumentet att bly, PAH, barium, koppar och zink binds i marken. Dessutom är dioxinet bundet 

till grafiten och sprids därför troligen bara till grundvattnet via grafitpartiklar.  Det finns också 

två deponier på området. Det finns mycket mer detaljerad information att hämta hos länsstyrelsen 

i Västernorrlands län. 

 

4.      Objekt 110918. SPIMFAB  (VISS-karta). Området är sanerat av SPIMFAB och är nu rent 

(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2015a). 

 

5.      Objekt 110887. Drivmedelshantering och bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. 

Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006b) för 

Sundströms Bensin & Service HB. Där anges att endast bensinstationen är i drift men tidigare 

har det här även legat en bilverkstad. Endast identifiering är gjord, ingen inventering.7 

 

6.      Objekt 110842. Drivmedelshantering. I dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006c) kallas objektet för OKQ8 Alby. Där anges att objektet har preliminär 

riskklass 2 enligt branschklassningen. Det går inte att avgöra från dokumenteringen om 

anläggningen är i drift eller inte. Området har tidigare även använts för bilförsäljning. Området är 

endast identifierat, inte inventerat (Länsstyrelserna, u.å.). 

 

7.      Objekt 110731. Sågverk utan doppning/impregnering. Kallas för Alby såg AB (Länsstyrelsen 

i Västernorrlands län, 2002a). Objektet har riskklass 4 (Länsstyrelserna, u.å.). Dokumentationen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2002a) anger att det finns ett stort förfallet 

såghus med betongplatta vid ena kortsidan på området. Området är ungefär 7500 m2. Där anges 

också att anläggningen är nedlagd sedan 1969. Alla flisrester fraktades under driften till 

Pilgrimsta plattfabrik, lastningen skedde på betongplattan. Vid besöket som gjorts av 
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länsstyrelsen kunde inga synliga spår av förorening observeras. I ena hörnet fanns en 500 m2 stor 

”deponi” med bland annat betong, tegel och armeringsjärn. Dokumentationen anger vidare att 

tidigare har smörjoljor och diesel (till traktorer) hanterats på platsen och att verksamheten har 

hanterat mellanlagring av flis, spån och dylikt. Smörjoljorna och dieseln klassas som föroreningar 

med hög farlighet, medan sågningsresterna har låg och måttlig farlighet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2002a). Länsstyrelsen har i dokumentet dragit slutsatsen att området innebär 

en låg risk (klass 4) för människa och miljö eftersom ingen impregnering av trä gjorts och den 

enda restprodukten är trärester som har låg föroreningsrisk och verksamheten bara var i gång 

under en kortare tidsperiod. Smörjoljor och drivmedel som har större föroreningsfarlighet har 

endast hanterats i små mängder och därför är risken att dessa har påverkat miljön liten. 

 

8.      Objekt 110730. Sågverk utan doppning/impregnering. Inventering är genomförd och objektet 

har tilldelats riskklass 4 (Länsstyrelserna, u.å.). I dokumentationen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2002b) kallas objektet för Peter Byggare Entreprenad i Ånge. Området är 

ca 5800 m2. Där anges att verksamheten är i drift. Det har tidigare varit hyvleri och man har 

tidigare även sågat på platsen (under en kortare tidsperiod). Nu för tiden består verksamheten 

framförallt i byggande, men har fortfarande hyvling på platsen. I dokumentet anges att den enda 

behandlingen av trä som sker på platsen är målning. På platsen hanteras smörjoljor, drivmedel, 

lacker och färger och man får flis, spån och andra trärester som restprodukt. Länsstyrelsen 

motiverar riskklassningen med sågning/hyvling endast har liten till måttlig förorenings farlighet, 

och att den behandling med lacker och färg som sker endast förekommer i liten omfattning och 

inomhus (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2002b). Dessutom har smörjoljor och drivmedel 

endast använts i liten omfattning. 

 

9.      Objekt 110822. Avloppsreningsverk. Ingen riskklassning. I EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006d) kallas objektet för Alby reningsverk. Där anges att objektet har 

preliminär riskklass 4 enligt branschklassningen och att anläggningen är i drift.’ 

 

10.  Objekt 110706. Industrideponier. Avfallsdeponier, icke farligt, farligt avfall. Endast 

identifiering är gjord. Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006e) för Svenskbytippen deponi. Där anges att anläggningen är nedlagd, 

men tidigare har här deponerats grafitslam och Cr(VI)-haltigt slam från Alby klorat. 
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11.  Objekt 110837. Skjutbana – hagel. Riskklass 3. Har blivit inventerad. (Länsstyrelserna, u.å.) 

Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2013) är klassningen 

gjord enligt branschklassningen eftersom det inte finns tillräckligt mycket information för att 

göra en fullständig riskklassning. Anläggningen är nedlagd. 

 

12.  Objekt 110751. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri, och sågverk utan 

doppning/impregnering. Riskklass 4. I dokumentationen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006f) kallas objektet för By Träprodukter, Alby. Från detta framgår att 

MIFO-fas 1 gjord. Fastigheten är ca 2000 m2. Anläggningen är i drift och drivs av Ynge Träff. 

Dokumentet anger också att det på platsen tidigare har legat ett slakteri, skoterverkstad och 

bilverkstad. Verksamheten tillverkar lastpallar till Alby klorat och Östavallssågen. Virket kapas 

och spikas på plats och restmaterial eldas hemma hos verksamhetsutövaren. Enligt 

dokumentationen finns en tipp med både gammalt och nytt spån i närheten av fastigheten. De 

föroreningar som finns har låg och hög farlighet (trä och smörjoljor/diesel). Kemikalier som 

hanteras är smörjfetter, smörjoljor och diesel till traktorn. Länsstyrelsen motiverar i dokumentet 

att objektet tilldelas riskklass 4 med att ingen impregnering sker på platsen och smörjoljor och 

diesel endast hanteras i liten mängd. Dock kan en påverkan på underliggande mark och 

genomkorsande bäck finnas från spåntippen genom syretärande nedbrytningsprocesser som sker i 

tippen. 

13.  Objekt 110920. SPIMFAB. Platsen har blivit sanerad av SPIMFAB och är nu ren 

(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2015b). I dokumentationen i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2005) kallas objektet för Kuwait bensinstation. I 

dokumentet står det att miljöundersökning har genomförts 2009 som visade att det inte finns 

anledning till ytterligare efterbehandlingsåtgärder. Detta stämmer inte överens med att SPIMFAB 

har sanerat området. 

 

14.  Objekt 110835. Drivmedelshantering, och Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. 

Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet för Gulf. Där anges att objektet har preliminär 

riskklass 2 enligt branschklassningen. Det har endast identifierats, inte inventerats. Det framgår 

också av dokumentet att det rör sig om en bilvårdsanläggning, inte bilverkstad eller åkeri. Det 

finns inga byggnader kvar eftersom bilverkstaden har flyttat och bensinstationen är nedlagd. En 
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miljöundersökning har genomförts 2009 som visar att det inte finns ytterligare anledning till 

efterbehandlingsåtgärder (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2009). Nu finns hyreshus på 

platsen. 

 

15.  Objekt 110836. Drivmedelshantering. Endast identifiering har skett. I dokumentation i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006g) kallas objektet för Konsum med OK-pump. 

Där framgår att objektet har preliminär riskklassning 2 enligt branschklassningen. Det har varit 

en bensinstation men idag ligger det en villa på platsen. 

 

16.  Objekt 110886. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Endast identifiering är gjord 

(Länsstyrelserna, u.å.). Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006h) för Wedins motorverkstad. Där framgår att objektet har preliminär 

riskklass 3 enligt branschklassningen och att det rör sig om en bilvårdsanläggning. Verksamheten 

är nedlagd och platsen är nu endast bostad åt familjen Wedin. 

 

17.  Objekt 110913, MIFO-ID 2260-0635 SJ:s verkstäder=Alby bangård 

      Har inventerats genom banverkets inventering av bangårdar, Mellersta Banregionen 

(Vattenmyndigheterna et al., 2015b). Objektet har inte tilldelats någon riskklass. Det är 

identifierat men inte inventerat. Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2007) flyttades massor som hade en PAH-halt över gränsen för mindre 

känslig markanvändning (MKM) vid ombyggnation av växlar 2006. I dokumentet anges att det 

tidigare har funnits verkstadslokaler, smedja, upplagsplats och förråd på bangården. Rörledningar 

från bangården till en kemisk industri i vilka syra har transporteras har funnits. 

 

18.  Objekt 110704. Övrig oorganisk kemisk industri, och verkstadsindustri med halogenerade 

lösningsmedel. Objektet kalls i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands 

län, 2006i) för Alby väteperoxid. Där framgår att objektet har preliminär riskklass 1 enligt 

branschklassningen. Vidare står det att nuvarande verksamhetsutövare på platsen är Eka 

Chemicals AB. Verksamheten är i drift och tillverkar väteperoxid. I processen hanteras kvävgas, 

luft, antrakinon och organiska lösningsmedel. Det framgår också att Alby Cisternsvets tidigare 

har legat i området. Ingen förorenad mark är känd, men organiska lösningsmedel skulle kunna 
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förekomma i marken. Från området körs aluminiumgranuler till deponin Kaffepanntippen. 

Eftersom fabriken är modern finns det troligen inte några markföroreningsproblem. I dokumentet 

finns ingen angiven riskklass efter MIFO-fas 1, men en motivering som lyder: ”Fabriken är 

modern och det finns inga tecken på att markföroreningar skulle finnas på området. 

 

19.  Kaffepanntippen. Anläggningsnummer 2260-60-001. Är i drift och ägs/drivs av Ånge kommun 

(Länsstyrelserna, u.å.). Det är en miljöfarlig verksamhet som har mellanlagring av farligt avfall, 

oljeavfall, blybatterier, elprodukter och impregnerat trä (Länsstyrelserna, u.å.). 

 

20.  Bergtäkt. Anläggningsnummer 60-201-072-a. Det är en miljöfarlig verksamhet som drivs av 

SCA Skog AB, Krossprodukter (Länsstyrelserna, u.å.). Är en täkt för berg, naturgrus och andra 

jordarter för mer än markinnehavarens husbehov där täkt typen är berg och morän. 

 

21.  Täkt för skrotsten. Anläggningsnummer 60-201-066-a, Id 38323. Det är en miljöfarlig 

verksamhet som drivs av Svevia AB (Länsstyrelserna, u.å.). Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av skrotsten. Ligger långt ifrån förekomsten, men inom ett av delavrinningsområdena. 

3.2 Diffusa källor 

I VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2015a) är förekomsten inte riskklassad för diffusa källor, 

men det kan finnas påverkan från större vägar, tätort, järnväg och bangård. Betydande påverkan 

på förekomsten kan också finnas från den urbana markanvändningen. Figur 9 (Lantmäteriet et al., 

2016) visar att alla delavrinningsområden som förekomsten ligger i har något av detta inom sig. 

Alla delavrinningsområden utom område 5 påverkas av järnvägen. Större vägar och tätort finns i 

alla delavrinningsområden. Både väg 83 som går i tillrinningsområdet till förekomsten och väg 

507 som går inom förekomsten är primärt rekommenderade vägar för farligt gods (Trafikverket, 

2016). Detta innebär att det finns risk att farliga ämnen sprids vid en trafikolycka. Väg 83 saltas 

vintertid (Nätterman: Trafikverket, 2016). Bangården ligger i område 6, nära gränsen till område 

1 (se Potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter). I norra delen av 

förekomsten och i nordvästra delen av delavrinningsområde 2 i närheten av Ovansjö finns några 

åkrar (se figur nio). 



18 

 

 
Figur 9: Grundvattenförekomsten Alby och dess delavrinningsområden. Skala ca 1:40000. © 

Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning.  
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4 Brunnar, källor och miljöövervakning 

4.1 Befintliga brunnar 

Data från SGU (2016b) innehållande registrerade brunnar i förekomsten analyserades med hjälp 

av geografiskt informationssystem, GIS. Informationen visas i figur 10, med bakgrundskarta från 

Lantmäteriet (2016) och där kan läge av de 18 brunnarna som finns i förekomsten ses. 

 

Figur 10: Brunnar i förekomsten Alby. De är numrerade med siffror, medan blåa prickar visar 

provtagningsplatser inventerade av SGU under 2015. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/0060, 

© Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Ur SGUs kartvisare för brunnar kan vidare information om brunnarna identifieras. Figur 11 (SGU 

& Lantmäteriet, 2016e) visar att läge för brunnarna stämmer väl överens med de data som 

analyserats i GIS. Samma figur visar även att majoriteten av brunnarna används som energibrunn, 

det vill säga för att producera värme och/eller kyla. Mera detaljerade data från SGUs kartvisare 

(SGU, 2016c) för varje brunn sammanställs i tabell 1 där brunnsnummer finn i figur 10. 
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Figur 11: Brunnarnas användningsområde i förekomsten Alby. © Sveriges geologiska undersökning, 

I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Tabell 1: Sammanställning av brunnsarkivet från SGUs kartvisare för Alby 

Brunns 

nr. 

Användning Totaldjup 

(m) 

Djup 

till 

berg 

(m) 

Vatten-

mängd 

(l/hr) 

Rörborrning 

till (m) 

Bottendia-

meter 

(mm) 

Tätning 

1 energibrunn 200 10 - - - C 

2 energibrunn 150 17 3000 21 - C 

3 övriga 31 5 1200 9 - C 

4 energibrunn 200 34 - - - - 

5 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

67 6 180 9 140 C 

6 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

55 9 6000 12  C 
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7 energibrunn 190 19 - 21 - - 

8 okänd 110 21 - 24 - - 

9 energibrunn 200 16 - 18 - - 

10 energibrunn 200 10 - 12 - - 

11 energibrunn 200 12 - 15 - - 

12 energibrunn 200 12 - 15 - - 

13 energibrunn 200 34 - 36 - - 

14 energibrunn 150 25 - 27 - - 

15 energibrunn 151 19 - 24 - C 

16 energibrunn 200 24 - 27 - - 

17 energibrunn 160 19 - 21 - - 

18 energibrunn 200 16 - 18 - - 

 

4.2 Vattenuttag 

Enligt Länsstyrelserna et al. (u.å.) har den del av förekomsten med bästa uttagsmöjligheter en 

uttagsmöjlighet med storleksordning 5 till 25 liter per sekund vilket motsvarar 400 till 2000 m3 

per dygn. 

4.3 Miljöövervakningsstationer och inventerade provtagningsplatser 

Figur 12 (Vattenmyndigheterna et al., 2016b) visar den enda miljövakningsstationen i Alby. 

Stationen kallas för Alby GV mittpunkt och ligger i mitten av grundvattenförekomsten med 

koordinaterna N 6929550, E 524887, i kordinatsystemt SWEREF99 TM (Vattenmyndigheterna 

et al., 2016). 
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Figur 12: Miljöövervakningsstationen i förekomsten ilustreras av den blå pricken. © Sveriges geologiska 

undersökning, I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

För utökad miljöövervakning av grundvattenförekomsten har tre provtagningsplatser inventerats 

av SGU och enligt Nils Ohlanders (2016) har under 2015 tagits prov på två av de 

provtagningsplatserna, Alby och Alby Östra. Orsaken till att inte prov togs i den sistnämnda 

provtagningsplatsen är för att det på grund av praktiska skäl varit svårt att genomföra 

provtagningen. I tabell 2 redovisas koordinater till alla provtagningsplatserna inventerade år 2015 

(Ohlanders, 2016a) och platserna finns även utmarkerade i figur 2. I tabellen finns även 

analysresultaten av krom(at), Cr och arsenik, As från de två aktuella provtagningsplatserna 

(Ohlanders, 2016b). 
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Tabell 2: Koordinater för de tre provtagningsplatserna som besöktes för grundvattenförekomsten Alby vid 

stationsinventeringen 2015. Koordinaterna är angivna i SWEREF99 TM. (Ohlanders, 2016a & 

Ohlanders, 2016b). 

 Västernorrland Västernorrland Västernorrland 

Namn i Databas/arbetsnamn  -  - Industrivägen 17 

Stations namn Alby Alby Östra  - 

N (aktuell) 6929860 6930302 6928953 

E (aktuell) 525062 526633 524542 

Uppmättad As 0,41 ug/l 0,28 ug/l - 

Uppmättad Cr 0,21 ug/l 0,08 ug/l  - 

 

Figur 13, framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016f) visar att det inte finns några källor som 

ligger i Alby.  

 

 

Figur 13: Kartan över källor i Alby, där grön markerade området ilustrerar grundvattenförekomstens 

utbredning.© Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601,© Lantmäteriet, I2014/00601. 
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5 Flöden  

5.1 Uppskattade flöden 

Figur 14 (Lantmäteriet et al., 2016 & Sweco, 2015) visar uppskattade flödesriktningar inom 

grundvattenförekomsten och figur 15 (Lantmäteriet et al. 2016) visar uppskattade 

flödesriktningar inom avrinningsområdet som ligger inom förekomsten. De svarta pilarna är 

uppskattade efter topografiska förhållanden och ytvattnets placering och de röda pilarna är 

framtagna av Sweco utifrån grundvattengradienter uppmätta av dem. Antagandet gjordes att 

grundvattnet strömmar längs förekomsten från syd till nord (Vikberg, 2016)  

 

 

 
Figur 14: Karta över flöden. Svarta pilar visar uppskattad strömningsrikting inom förekomsten Alby 

baserad på geologi och ytvattnets placering och röda pilar visar strömingsritkning tagna från uppmätta 

grundvattengradienter (Sweco, 2015). © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © SMHI, © 

Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Figur 15: Svarta pilar visar uppskattad strömningsrikting inom avrinningsområden där Alby 

grundvattenförekomst ingår baserad på geologi och ytvattnets placering. © Sveriges geologiska 

undersökning, I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Sammanfattning 

Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge är 2 km2 stor, ligger i Nykvarns kommun i 

Stockholms län, och sträcker sig från Taxinge i norr till Ryssjön i söder. Dess tillrinningsområde 

är 13 gånger så stort som förekomsten, akvifärtypen är porakvifär och förekomsten består nästan 

uteslutande av isälvssediment. Genomsläppligheten är nästan uteslutande hög, utom på en plas i 

förekomstens norra del, strax norr om Lovlund. Där förekommer jordarten lera och 

genomsläppligheten är istället låg. Vad gäller potentiella föroreningskällor finns 17 identifierade 

punktkällor av olika riskklassning som bör tas i beaktning vid utvärdering av modellen. Två av 

punktkällorna utgörs av miljöfarlig verksamhet och tre är deponier som är klassade med 

betydande påverkan. Vägar utgör en av de diffusa påverkanskällorna. Den totala vägsträckningen 

genom tillrinningsområdet är ca 15 km och flera vägar saltas och en väg är rekommenderad för 

farligt gods. Även en järnväg går genom förekomsten och jordbruksmark förekommer på flera 

platser. Punk- och diffusa källor illustreras i figur 7. Det finns 15 brunnar i förekomsten, de flesta 

långt norrut och inga lägst i söder. Det finns en miljöövervakningsstation som heter 

Drottningkällan. Det finns två källor i förekomsten. De ligger båda i den nordligaste delen, 

mycket nära varandra och har inventerats av SGU år 2015. Längst i norr går grundvattenflödet åt 

söder medan det i övrigt går mot norr. I den södra halvan är riktningen mot nordväst och i den 

norra halvan mot nordost. Utanför förekomsten varierar flödet mer vilket kan ses i figur 15. 
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1 Kort om förekomsten 

Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge ligger i Nykvarns kommun, mellan Nykvarn och 

Mariefred och sträcker sig från Taxinge i norr till Ryssjön i söder, se figur 1 

(Vattenmyndigheterna et al. 2016). Området ligger inom Stockholms län. Enligt 

Vattenmyndigheterna et al. (u.å.) är förekomsten 2 km2 stor och är en porakvifer i sand och grus. 

De anger att grundvattenmagasinets avgränsning är översiktlig, baserad på regionala 

hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material.     

 

 

Figur 1: Karta över grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Taxinge (blått område). Skala 1:250000. © 

Vattenmyndigheterna, © Länsstyrelserna, © Havs- och vattenmyndigheten, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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1.1 Tillrinningsområde 

Figur 2 (SGU 2016a) visar tillrinningsområdet för förekomsten. Det är relativt långt och 

triangelformat. Med hjälp av GIS har området beräknats till 26,84 km2, vilket är ca 13 gånger 

större än grundvattenförekomsten. Förekomsten delar tillrinningsområde med 

grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Sandtorp som ligger direkt under den beskrivna 

förekomsten. 

 

 

Figur 2: Det ljusblåa strecket avgränsar tillrinningsområdet för grundvattenförekomsten Taxingeåsen-

Taxinge, som är markerad med ett svart nät. De blå prickarna representerar provtagningsplatser 

inventerade av SGU. © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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2 Markegenskaper 

2.1 Topografi 

Figur 3 och figur 4 är framtagna från SGU:s kartvisare (SGU & Lantmäteriet, 2016c), och 

innehåller information om bland annat topografin i området i och i närheten 

av  grundvattenförekomsten. För att tydliggöra var topografiska höjder förekommer inom och 

nära grundvattenförekomsten har dessa markerats ut med en röd cirkel. 

 

 

Figur 3: Karta över Taxingeåsen (norra delen) med topografiska höjder markerade med en röd cirkel. 

Skala 1:25 000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  
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Figur 4: Karta över Taxingeåsen (södra delen) med topografiska höjder markerade med en röd cirkel. 

Skala 1:25 000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.   

 

 

2.2 Jordarter och skikt 

Förekomsten utgörs av en sand och grusförekomst med akviferstypen porakvifer (Länsstyrelserna 

et.al., u.å.c). 

 

I figur 5 finns tre olika lager av jordarter representerade (SGU, 2014) beskriver lagren på följande 

vis: Grundlagret är det jordlager som dominerar vid kartieringsdjupet 0,5 meter och som har en 

mäktighet som är betydligt större än 0,5 meter. Det underliggande lagret beskriver det lager som 

finns direkt under grundlagret och kartläggs enbart om det anses nödvändigt. Klassningen “tunt 

eller osammanhängande ytlager” får det lager som ligger vid ytan samt har en mäktighet under 

0,5 meter eller är osammanhängande och har en medelmäktighet på 0,5-1 meter. 

 

Informationen i detta stycke har hämtats från figur 5 om inget annat anges. Kartan i figuren är 

framtagen av SGU och Lantmäteriet (2016d) och visar en karta över jordarter vid 

grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge. Förekomsten följer i princip isälvssedimenten 

som finns i området mellan Taxinge och Björknäs. På isälvssedimenten finns flera krön och nära 

Svartbro är blockfrekvensen hög. På några få ställen sticker berggrund upp genom jordlagren och 
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blir där istället grundlager (jordlager som dominerar vid kartieringsdjupet 0,5 meter och som har 

en mäktighet som är betydligt större än 0,5 meter). Glacial lera, postglacial sand och finsand, 

morän, kärr- och mossetorv samt urberg är grundlager som förekommer i närheten av 

grundvattenförekomsten.  

 

Genomsläppligheten är mestadels hög, vilket syns i figur 6 från SGU och Lantmäteriet (2016b). 

 

 

Figur 5: Jordartskarta för vattenförekomsten i Taxingeåsen. Röd färg är berg, grön färg är isälvssediment 

och grönt streck med prickar visar krön på isälvssediment. Skala: 1:50000. © Lantmäteriet I2014/00601, 

© Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.   
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Figur 6: Karta som visar genomsläppligheten för jorden i Taxingeåsen. Skala 1:50000. © Lantmäteriet 

I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 

 

3 Påverkanskällor 

3.1 Potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter 

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (2014a) finns det tre stycken deponier inom förekomsten som 

utgör punktkällor. Påverkan från dessa är klassad som Betydande påverkan. Detta beror dels på 

de tre deponierna och på att sultfathalten har överstigit utgångspunkten för att vända trend två 

gånger under 2008-2012.  

 

I Vattenkartan i VISS (Lantmäteriet et al., 2016) finns det dessutom utmarkerat ett antal områden 

inom förekomsten och i tillrinningsområdet till förekomsten som är klassade som potentiellt 
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förorenade områden. Det drivs också två stycken miljöfarliga verksamheter. De flesta ligger på 

eller mycket nära förekomsten. Figur 7 (Lantmäteriet et al., 2016) visar grundvattenförekomsten 

och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring 

omkring) som finns. Bilden täcker inte hela avrinningsområdena, men i de delar som ligger 

utanför bilden finns inga punktkällor. Efter figuren följer en lista med information om de olika 

områdena. Informationen är hämtad från den karttjänst som finns på VISS, som kallas 

Vattenkartan, och från dokument som upprättats om MIFO-objekt och finns i 

Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). Information om de olika påverkanskällornas 

objektsnummer, anläggningsnummer, branschtilldelning och riskklassning är hämtad från 

karttjänsten i VISS (Länsstyrelserna, u.å.) om inget annat anges. 

 

 

Figur 7: Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) 

och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen 

i Stockholms län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  
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1. Grustäkt. Miljöfarlig verksamhet driven av Björnbergs åkeri & grus AB 

(Miljöprövningsdelegationen Stockholms län, 2009). Anläggningsnummer 0140-40-003-

a, Id 25875. Är en täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg och naturgrus. 

Enligt beslutet från Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län (2009) skriver bolaget i 

sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att de generella riskerna som finns för påverkan 

på grundvattenförekomsten är spridning av petroleumprodukter och förändringar på 

grundvattennivåer. Påverkan bedöms dock som liten. Grundvattenprovtagningar sker 

regelbundet inom täktområdet (Miljödelegationen Stockholms län, 2009). 

 

Objekt 126383 Asfaltlager i grustäkt. Industrideponi. Enligt den objektssammanfattning 

som gjorts av Länsstyrelsen i Stockholm (2010f) är identifieringen avslutad och ingen 

inventering är påbörjad. Där anges också att objektet har riskklass 2 enligt 

branschklassningen och att det finns ett mellanlager av asfalt i grustäkten. I ytterligare 

dokumentation som finns i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2007) anges att 

asfaltslagret tillhör Vägverket. Där står också att mellanlagringen är en tidigare process 

och att anläggningens status nu är okänd. 

 

2. Objekt 126357. Industrideponier. Ingen riskklassning är gjord. Objektsammanfattningen 

i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010d) anger att anläggningen heter 

Snebro Gård. Identifieringen är avslutad och ingen inventering är påbörjad. Där anges 

också att objektet har riskklass 2 enligt branschklassningen. Det finns på området en 

pågående sorteringsanläggning som inte bedöms vara förorenad (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2010d). Det är, enligt det dokument som finns i EBH-stödet, okänt om 

anläggningen är i drift eller inte (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003b). I samma 

dokument anges att deponering av schaktmassor och skräp med mera har skett. 

 

3. Naturgrustäkt. Miljöfarlig verksamhet med anläggningsnummer 0140-40-006-a, Id 

25877. Drivs av Sand och Grus AB Jehander. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av naturgrus. Täkten är enligt Lars Åkerblad (2016) på länsstyrelsen i 

Stockholms län helt avslutad. 
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4. Objekt 126349. Industrideponier. Ingen riskklassning. Enligt Länsstyrelsen 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2002) heter objektet Tomsätra gård. Där anges att 

nuvarande verksamhetsutövare är AB Fermenta, men det är okänt om verksamheten är i 

drift eller inte. Huvudverksamheten är deponering av mycel och svamp. Enligt 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010a) har identifieringen 

avslutats men ingen inventering påbörjats. Objektet tillhör branschklass 2. 

 

5. Objekt 188970. Skjutbana – kulor. Ingen riskklassning. Enligt objektssammanfattningen 

i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015a) är identifieringen avslutad och 

ingen inventering är påbörjad. Objektet tillhör branschklass 3. I samma dokument anges 

att anläggningen lades ned i början på 70-talet. 

 

6. Objekt 126372. Glasindustri. Ingen riskklassning. Objektssammanfattningen i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014f) anger att objektet heter Taxinge 

Glasbruk, Åbytorp och tillhör riskklass 2 enligt branschklassningen. Identifieringen är 

avslutad och ingen inventering är påbörjad. Enligt ytterligare dokumentation i EBH-stödet 

är verksamheten nedlagd sedan 1686. Där anges att det tidigare har producerats diverse 

olika glasobjekt på platsen, så som fönsterglas och apotekarglas. I processen hanterades 

tungmetaller och eventuellt arsenik. En deponi finns inom området som blivit utgrävd då 

arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. I deponin fanns bland annat slagg, 

glas, tegel och kol. Det bedöms att det inte kan finnas så mycket föroreningar kvar på 

platsen som kan spridas (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014b). 

 

7. Objekt 126367. SPIMFAB. Ingen riskklassning. I objektsammanfattningen i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014e) kallas objektet för Texaco bensinstation. Där 

anges att en förstudie är avslutad, men ingen åtgärd är gjord, samt att den primära 

föroreningen är alifatiska kolväten (hexan, oktan) och sekundära är bly. Enligt 

branschklassningen tillhör området branschklass 2 (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2014e). Länsstyrelsen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014a) anger vidare att 

anläggningen är nedlagd, men att det på fastigheten tidigare har legat en bensinstation, en 

verkstad samt ett åkeri. Delar av verksamhetens byggnader/fundament finns fortfarande 

kvar. Prover har tagits på platsen både i mark och i vatten (Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2014a). Vattenproverna visar att det finns alifatiska kolväten, men halterna är långt 

under riktvärdena. Fältundersökningen som utförts av Ramböll Sverige AB på uppdrag av 
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SPIMFAB (Ramböll Sverige AB, 2005) visar att objektet inte utgör någon allvarlig risk 

för människors hälsa och miljö. Det finns dock oljeförorenad jord i en smörjramp på 

området. De alifatiska kolväten som återfinns i grundvattnet är de enda ämnen som 

detekterats i vattenproverna. Förstudien anger att antagen flödesriktning för grundvatten 

är sydost mot bäck/dike.  

 

8. Objekt 126373. SPIMFAB. Ingen riskklassning. Enligt objektssammanfattningen 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014g) kallas objektet Gulf bensinstation, Hällby. Där 

anges att en förstudie är gjord, men ingen åtgärd är vidtagen samt att objektet enligt 

branschklassningen tillhör riskklass 2. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014g) är anläggningen nedlagd sedan 1969 och det 

finns inte några spår kvar av verksamheten utan byggs bostäder på platsen. 

Markundersökningar är genomförda vilka visar att uppmätta halter av bly är långt under 

riktvärdena (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014c) . Dessutom hittades inga organiska 

ämnen i proven. Resultatet visar således att objektet inte utför någon risk för människor 

och miljö och därför har bedömningen gjorts av Tekniska myndighetsnämnden 

(Henriksson, 2006) att det för närvarande inte finns behov att vidare undersökningar. 

 

9. Objekt 126352. Industrideponier. Objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2010c) anger att objektet kallas Skäggetorp, Taxinge, deponi, och att identifieringen 

är avslutad och ingen inventering är påbörjad. Objektet tillhör riskklass 2, men är bedömd 

som ej förorenad. Det är en före detta grustäkt (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010c). 

Enligt ytterligare dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003a) 

var huvudverksamheten schaktmassetipp, mellanlager för asfalt, sågverk mm i grustäkt. 

Eldning av avfall har förekommit. 

 

10. Objekt 191791. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning. I 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015e) anges att identifieringen 

är avslutad och inventering inte har påbörjats. Objektet tillhör branschklass 4. 

 

11. Objekt 190055. Tillhör branschen Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Ingen 

riskklassning. I objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015c) kallas 

objektet för Åkeri, Skäggetorp. Där anges att det är en åkeri- och grusfirma och att 
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verksamheten tillhör branschklass 3. Identifieringen är avslutad och ingen vidare åtgärd är 

påbörjad. 

 

12. Objekt 190056. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Ingen riskklassning. I 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015d) kallas objektet för JSS 

Allservice KB, Såglöt. Där anges att identifieringen är avslutad och ingen vidare åtgärd 

har gjorts. Objektet tillhör branschklass 3. Verkstaden har haft postadress på platsen men 

inte bedrivit någon verksamhet där (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015d). Enlig samma 

dokument har dock liknande hobbyverksamhet bedrivits på platsen. Det rör sig om 

reparationer av fordon. 

 

13. Objekt 126350. Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall. Ingen riskklassning. Enligt 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010b) är identifieringen 

avslutad och ingen inventering är påbörjad. Objektet har riskklass 2 enligt 

branschklassning och det är noterat att deponin kan vara förorenad. I ytterligare 

dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008a) kallas objektet för 

Taxinge-Näsby deponi 2. Där är det noterat att det är en kommunal avfallsdeponi och att 

verksamhetsutövare är Södertälje kommun. Anläggningen är nedlagd. Där anges också att 

huvudverksamheten var deponering av hushållsavfall och skrot. 

 

14. Objekt 126365. Industrideponier. Ingen riskklassning. I objektsammanfattningen i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010e) kallas objektet för Taxinge-Näsby deponi 

1. Där anges att identifieringen är avslutad och ingen inventering är påbörjad. Objektet 

tillhör branschklass 2. Det är en avfallsdeponi som kan vara förorenad. I ytterligare 

dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008b) anges att 

anläggningen är nedlagd samt att innehållet i deponin är hushålls- och/eller industriavfall. 

Det är två soptippar, en 200 m väster om Spökeksbacken och en 200 m sydöst om 

Spökeksbacken. Både deponering och förbränning har skett på området. 

 

15. Objekt 181066. Plantskola – övriga. Ingen riskklassning. Enligt dokumentation i EBH-

stödet (Länsstyrelsen Stockholm, 2012) är anläggningen är nedlagd sedan 1952 men var 

tidigare en handelsträdgård som producerade diverse plantor, grönsaker, träd och 

liknande. I processen hanterades sannolikt eldningsolja och bekämpningsmedel. 
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Objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012b) anger att objektet 

tillhör branschklass 4 samt att identifieringen är avslutad och ingen åtgärd är vidtagen. 

 

16. Objekt 189957. Betning av säd. Ingen riskklassning. Enligt objektsammanfattningen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015b) är identifieringen avslutad och ingen 

vidare åtgärd är vidtagen. Där framgår att branschen betning av säd som objektet tillhör 

inte prioriteras av länsstyrelsen, trots att branschen tillhör riskklass 2. Kvarnen där 

betningen ägde rum revs i början på 70-talet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014d). 

 

17. Objekt 126375. Hamnar – fritidsbåtshamn och sågverk utan doppning/impregnering. 

Ingen riskklassning. Objektet kallas för Taxinge båtklubb och tillhör branschklass 2 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012a). Identifieringen är avslutad och efter det har man 

inte gått vidare med ytterligare undersökningar. Enligt ytterligare dokumentation i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009) är istället den preliminära riskklassningen 

enligt branschklassningen klass 3. Där anges också att det tidigare sågverket inte är kvar 

på platsen. 

 

 

3.2 Diffusa källor 

Förekomsten har enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2014) betydande påverkan från 

transport och infrastruktur. De uppger att det totalt går 15 km vägar i tillrinningsområdet och 

inom förekomsten. Vägarna saltas och vägsaltet kopplas till halter av klorid i grundvattnet 

(Länsstyrelsen Södermanlands län, 2014). Dessutom finns som tidigare nämnts en olycksrisk som 

bidrar till påverkansbedömningen då miljöfarliga ämnen kan spridas från olycksplatsen. Väg 576 

som går genom förekomsten är en primärt rekommenderad väg för farligt gods (Trafikverket, 

2016). Detta ökar risken att farliga ämnen sprids vid trafikolyckor. Det går också en järnväg 

genom en liten del av grundvattenförekomsten. Inom förekomsten och i tillrinningsområdena 

finns en del jordbruksmarker, vilket kan vara en diffus påverkanskälla. I VISS tas dock inte 

påverkan från jordbruk upp överhuvudtaget för denna förekomst. Vilka tillrinningsområden och 

delar av förekomsten som eventuellt påverkas av de diffusa källorna går att uttyda i figur 8 och 

figur 9 (Lantmäteriet et al., 2016). 
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Figur 8: Norra delen av grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge och dess delavrinningsområden. 

Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601.  

 

 

Figur 9: Södra delen av grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Taxinge och dess delavrinningsområden. 

Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601. 
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4 Brunnar, källor och miljöövervakning 

4.1 Befintliga brunnar  

Data om brunnar som är registrerade i brunnsarkivet (SGU, 2016b) och ligger i området där 

förekomsten befinner sig redovisas i figur 10 där bakgrundskartan är framtagen av Lantmäteriet 

(2016). Kartan är framtagen med hjälp av GIS. Totalt finns 15 brunnar i området med enskild 

vattentäkt som majoritet, se figur 11 (SGU & Lantmäteriet, 2016a). 

 

 

Figur 10: Karta över de brunnar som finns i förekomsten Taxingeåsen- Taxinge, numrerade med siffror. 

Blåa ringar visar provtagningsplatser inventerade av SGU under 2015. © Sveriges geologiska 

undersökning I2014/0060, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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Figur 11: Karta som visar brunnarnas användningsområden i förekomsten Taxingeåsen- Taxinge. © 

Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

För att kunna få en enklare inblick till varje brunn har brunnarnas tekniska data, som fås från 

SGUs kartvisare (SGU & Lantmäteriet, 2016b), sammanställts i tabell 1, med de brunnsnummer 

som visas i figur 10.  

 

Tabell 1: Sammanställning av grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Taxinges data om brunnar i 

brunnsarkivet, från SGUs kartvisare 

Brunns 

nr. 

Användning Total

djup 

(m) 

Djup 

till 

berg 

(m) 

Vatten-

mängd 

(l/hr) 

Rörborrning 

till (m) 

Bottendia-

meter 

(mm) 

Tätning 

1 energibrunn 190 1 - 6 - C 

2 energibrunn 200 9 - 12 112 C 

3 energibrunn 111 13 0 15 - C 

4 energibrunn 171 7 - - 108 C 
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5 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

96 1 400 6 - C 

6 okänd 60 3 700 6 113 C 

7 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

46 16 2100 18 - C 

8 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

110 69 600 9 - C 

9 okänd 10 10 200 10 168 - 

10 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

100 7 500 9 136 C 

11 okänd 18 18 500 18 168 - 

12 okänd 18 3 1000 9 110 C 

13 energibrunn 140 10 200 12 - - 
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14 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

15 15 74400 15 - - 

15 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

49 6 3600 6 - - 

 

 

4.2 Vattenuttag 

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (u.å.) har den del av förekomsten med de bästa 

uttagsmöjligheterna en uttagsmöjlighet i storleksordningen 5 till 25 liter per sekund, vilket 

motsvarar ca 400 till 2000 kubikmeter per dag. Det finns där goda förutsättningar för uttag. 

Vidare informerar Bovin (2016) att det enligt vattentäktsarkivet på SGU finns tre större 

vattentäkter i förekomsten, dvs. enskilda vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där 

vattenuttaget är större än 10 m3 per dygn. Den första vattentäkten, Taxinge har medeluttaget 25 

m3/dygn. I den andra vattentäkten, Finkarby (tomtägarförening) är medeluttaget 10 m3/dygn. Den 

sista vattentäkten som benämns Nygård har medeluttaget 30 m3/dygn och troligtvis ligger brunn 

nummer 14 med en kapacitet på 74400 l/h eller 1 785,6  m3/dygn i detta vattentäktsområde. 

 

4.3 Provtagningsplatser och övervakningsstationer 

I figur 12 (Vattenmyndigheterna et al. 2014b) visas den miljöövervakningsstation som finns för 

grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge. Stationen heter Drottningkällan och startades år 

2010 (Vattenmyndigheterna et al. 2014b). Den har koordinaterna N 6568791, E 631453, i 

SWEREF99 TM. Stationens position går också att se i figur 13 (SGU & Lantmäteriet, 2016c) 

över naturliga källor. 
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Figur 12: Visar placeringen av miljöövervakningsstationen Drottningkällan. © Länsstyrelserna, © 

Vattenmyndigheterna, © Havs- och vattenmyndigheten, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

På hemsidan VISS (Vattenmyndigheterna et al. 2015) anges att övervakningsstationen tillhör 

programmet RMÖ-grundvattenkemi i Stockholms län, som är regional miljöövervakning. 

Övervakningen startade år 2007. Programområdet är sötvatten. Där finns också information om 

de totalt 16 parametrar som undersöks på stationen. Det är bland annat pH, alkalinitet och klorid. 

Provtagning görs vart sjätte år av SGU.  

 

I SGU:s Kartvisare finns två stycken naturliga källor inlagda i grundvattenförekomsten, se figur 

13 (SGU & Lantmäteriet, 2016c). En av dem är den ena miljöövervakningsstationen 

Drottningkällan och den andra är benämnd S Källefall. Informationen i kartan anger att flödet i 

Drottningkällan är 0,5-3 l/s och i S Källefall 3-10 l/s.  
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Figur 13: Det grönmarkerade området är grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge och glasformade 

punkter är källor. Den västra källan är S källefall och den östra är Drottningkällan © Sveriges geologiska 

undersökning, I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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För utökad miljöövervakning av grundvattenförekomsten har två provtagningsplatser inventerats 

av SGU (Ohlanders 2016). Då konstaterades att det på båda platserna är praktiskt möjligt att ta 

prover och provtagning utfördes på båda platserna. Provtagningsplatserna är Drottningskällan och 

S Källefall. Platserna är markerade i figur 2, under Tillrinningsområde och koordinaterna går att 

finna i tabell 2 (Ohlanders 2016). Platserna besöktes 2015-06-10. 

Tabell 2: Koordinater för de två provtagningsplatserna som besöktes för grundvattenförekomsten 

Taxingeåsen-Taxinge vid stationsinventeringen 2015. Koordinaterna är angivna i SWEREF99 TM. 

Namn Stationsinfo N E 

Drottningkällan 6568776 6568634 

S Källefall 631562 631404 

 

 

5 Flöden 

5.1 Uppskattade flöden 

Figur 14 (Lantmäteriet et al. 2016 och SGU & Lantmäteriet 2016c) visar uppskattade 

flödesriktningar inom grundvattenförekomsten och inom avrinningsområden som förekomsten 

ligger i. De svarta pilarna är uppskattade efter topografiska förhållanden och ytvattnets placering 

och de gröna pilarna är tagna från SGU:s karta över grundvattenmagasin (SGU & Lantmäteriet, 

2016c). 
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Figur 14: Svarta pilar visar uppskattade strömningsriktningar inom avrinningsområden där förekomsten 

Taxingeåsen-Taxinge ingår, baserade på geologi och ytvattnets placering och gröna pilar visar 

strömningsriktningar tagna från SGU:s karta över grundvattenmagasin. © Sveriges geologiska 

undersökning I2014/00601, © SMHI, © Lantmäteriet I2014/00601. 
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1. Kort om förekomsten  

Grundvattenförekomsten TranhultKåperyd ligger i närheten av Vättern, drygt en mil 

nordväst om Jönköping, dess läge och utbredning ilustreras i figur 1 (Vattenmyndigheterna et 
al. 2016). Området tillhör Jönköpings och Vaggeryds kommun i Jönköpings län. Sammhället 
Månsarp ligger delvis i förekomsten och sjön Vedersjön går genom förekomsten. Arean är 8 

km2 stor och akvifärtypen är porakvifer. (Vattenmyndigheterna et al. u.å.a). Noggrannheten 
på grundvattenmagasinets avgränsning är god eftersom den är baserad på lokala jordarts 

eller hydrogeologiska kartor.  

 

Figur 1: Karta som visar grundvattenförekomsten TranhultKåperyds utbredning (blå markering). 
Skala 1:250000. © Vattenmyndigheterna, © Länsstyrelserna, © Havs och vattenmyndigheten, © 
Lantmäteriet I2014/00601. 
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1.1 Tillrinningsområde  

Figur 2 visar tillrinningsområdet genom den blå sträckningen. Med hjälp av GIS  har 

avrinningsområdet beräknats till 42,96 km2, vilket är ca 5 gånger större än 
grundvattenförekomsten (SGU, 2016a). Grundvattenförekomsten “MånstorpMålskog” som 

ligger norr om förekomsten TaxingeKåperyd har samma tillrinningsområde.  

 

Figure 2: Den blå arean motsvar tillrinningsområdet för TranhultKåperyd. Den ljusblå 
sträckan motsvar gränsen i området, den svarta nätmönstrade arean motsvar 
grundvattenförekomsten och de blå prickarna visar provtagningsplatser inventerade av SGU. 
© Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601. 
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2 Markegenskaper 
2.1 Topografi  
Figur 3 är framtagen från SGU:s kartvisare (SGU & Lantmäteriet, 2016b), och innehåller 

information om bland annat topografin i omårdena i och i närheten av 

grundvattenförekomsten.  För att tydliggöra var topografiska höjder förekommande inom och 

nära grundvattenförekomsten har dessa markerats ut med en röd cirkel. 

 

Figur 3: karta över TranhultKåperyd i skala 1:25 000 med topgrafiska höjder markerade med en röd 
cirkel. © Lantmäteriet I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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2.2 Jordarter och skikt  

Förekomsten är en sand och grusförekomst med akviferstypen porakvifer 

(Vattenmyndigheterna et.al., u.å.c).  
 

I figur 4 finns tre olika lager av jordarter representerade (SGU, 2014) beskriver lagren på 

följande vis: Grundlagret är det jordlager som dominerar vid kartieringsdjupet 0,5 meter och 

som har en mäktighet som är betydligt större än 0,5 meter. Det underliggande lagret beskriver 

det lager som finns direkt under grundlagret och kartläggs enbart om det anses nödvändigt. 

Klassningen “tunt eller osammanhängande ytlager” får det lager som ligger vid ytan samt har 

en mäktighet under 0,5 meter eller är osammanhängande och har en medelmäktighet på 0,51 

meter. 

 

Information i detta stycke har hämtats från figur 4 om inget annat anges. Figuren är 

framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016e) och visar en karta över jordarter förekommande i 

TranhultKåperyd. Där finns även en teckenförklaring av, för förekomsten, relevanta 

jordarter. Grundvattenförekomsten följer isälvssedimenten men förekomsten är i norr något 

smalare än isälvssedimenten. Som grundlager dominerar isälvssediment. Även mossetorv 

förekommer på några platser, främst i väst där även urberg och sandig morän förekommer i 

liten mängd. I norr finns en plats inehållande flygsand med isälvssediment som 

underliggande lager. Kärrtorv förekommer också som grundelager i närheten av vattendraget 

som går genom området. Det rutade sektionen direkt under texten “Månsarp” visar att 

grundlagret är fyllning och att det underliggande lagret är svämsediment av sand. Den 

vformade, gråfärgade sektionen precis norr om den lilla sjön norr om Månsarp innehåller 

svallsediment. Genomsläppligheten är mestadels hög, vilket syns i figur 5, vars karta är 

framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016c). 
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Figur 4: Jordartskarta för vattenförekomsten i TranhultKåperyd. Röd färg betyder urberg, grön färg 
betyder isälvssediment, grönt streck med prickar visar krön på isälvssediment och beige betyder 
mossetorv. Skala: 1:50000. © Länsstyrelserna I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning 
I2014/00601. 
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Figur 5: Karta som visar genomsläppligheten för jorden i Taxingeåsen. Skala 1:50000. © 
Länsstyrelserna I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601. 
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Vid elva mätpunkter i grundvattenförekomsten har jordlagerföljder tagits fram av SGU & 

Lantmäteriet (2016d). De flesta av dessa visar att lagren består av sand av varierande 

kornstorlek mellan de olika lagren. På alla platser är jordarten ospecifierad eller 

isälvsavlagringar. Även silt förekommer på några platser, aldrig finsilt utan grövre, ofta 

silt/sand. Fyllning förekommer på en plats, så även torv. Placeringen av jordlagerföljder visas 

i figur 6. Varje punkt har numrerats och i tabell 1 redovisas vilka jordlagerföljder som 

förekommer i varje punkt. 

 

 

Figur 6: Placering av lagerföljder i TranhultKåperyd. Skala 1: 25 000. De inringade prickarna ingår 
i grundvattenförekomsten. © Länsstyrelserna I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning 
I2014/00601. 
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Tabell 1: Jordlagerföljderna vid olika punkter. Punkternas placering syns i figur 6, utifrån varje 
placerings numrering. Informationen hämtad från SGU & Lantmäteriet (2016d) 
 

Punkt  Kända kornstorlekar vid olika djup (i meter) 

1  05: Sans, 59: grovsand: 918,7: sand 

2  05: Mellansand, 57: Sand, 79: Grovsand, 911: Sand 

3  020: Friktionsjord (Grovkornig jord) 

4  00,5: Fyllning, ospecifierad kornstorlek, 0,51,5: Sandig grovsiltfinsilt, 
1,56,5: Siltig sand, 6,57,5: Sandig grovsiltfinsand 

5  01,65: Sand, 1,652,7: Siltig sand, 2,73,5: Grusig sand 

6  01: Grovsiltfinsand, 14,5: Sand 

7  00,4: Ospecifierad kornstorlek, Torv, 0,43,5: Finsand   

8  02,3: Sand, 2,33,5: Grusig sand 

9  04: Grusig sand 

10  08,8: Sand 

11  02,7: Sand 
 

 
3 Påverkanskällor  

3.1 Potentiellt förorenade områden och miljöfarlig verksamhet  

Inom och i avrinningsområdet till förekomsten TranhultKåperyd finns ett stort antal 

potentiellt förorenade områden och en anläggning med miljöfarlig verksamhet. Dessa 

punktkällor har betydande påverkan på grundvattenförekomsten (Vattenmyndigheterna et al., 
2013). Punktkällorna finns markerade och numrerade i figur 7 (Lantmäteriet et al., 2016). I 
figur 8 (Lantmäteriet et al., 2016) visas en förstoring av området i nordöstra delen av 
förekomsten där områdena 18 till 23 är markerade. Nordöst om förekomsten finns ytterligare 

ett antal potentiellt förorenade områden. Dessa ligger inom det avrinningsområde som 

nordöstra delen av förekomsten ligger i. Fokus har ändå inte lagts på fördjupning i de 

områdena eftersom antalet områden att gå igenom då skulle bli mycket stort. Vid analys av 

grundvattenförekomsten med denna modell som grund bör dessa områden ändå tas i åtanke. 

Efter figurerna följer en lista över alla numrerade områden och kortfattad information om 
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dessa. Informationen är hämtad från den karttjänst som finns på VISS och från dokument 

som upprättats om MIFOobjekt och finns i Efterbehandlingsstödet (EBHstödet). All 

information om de olika påverkanskällorna är hämtad från karttjänsten i VISS 

(Länsstyrelserna, u.å.) om inget annat anges. 

 

 
Figur 7: Grundvattenförekomsten TranhultKåperyd (Lila) och de potentiellt förorenade områden 
(stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom 
grundvattenförekomstens delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet 
I2014/00601, © Länsstyrelsen i Jönköpings län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning.. 
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Figur 8: Grundvattenförekomsten TranhultKåperyd och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) 
och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 
delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala 1:10000. © Lantmäteriet I2014/00601, © 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning.  
  
  

1.  Objekt 116237. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning. 
  

2.  Objekt 163674. Skjutbana, kulor. Ingen riskklassning. 
  

3.  Objekt 181552. Övrigt BKL3 och sågverk utan doppning/impregnering och övrigt BKL 
4. Ingen riskklassning. 
  

4.  Objekt 170054. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning. 
  

5.  Objekt 152248. Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall. Ingen riskklassning. 
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6.  Objekt 152258. Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer och betning 
av säd. Riskklass 2. 
  

7.  Objekt 175522. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 
riskklassning. 

  

8.  Objekt 152821. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel och betong och 
cementindustri och ytbehandling av trä. Ingen riskklassning. 
  

9.  Objekt 170055. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 
riskklassning. 

  

10.  Objekt 152823. Tungmetallgjuterier. Ingen riskklassning. 
  

11.  Objekt 152500. Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedel. Riskklass 2. 
  

12.  Objekt 175664. Skjutbana kulor. Ingen riskklassning. 
  

13.  Objekt 152824. Mellanlagring och sorteringsstation avfall. Ingen riskklassning. 
  

14.  Objekt 152825. Betong och cementindustri. Ingen riskklassning. 
  

15.  Renstorp. Täkt för naturgrus. Anläggningsnummer 068020042, Id 34975. Miljöfarlig 

verksamhet som drivs av Skanska Asfalt och Betong AB. Täkt för mer än markinnehavarens 

husbehov av naturgrus. 

  

16.  Objekt 152249. Avfallsdeponier – icke farlig, farligt avfall. Ingen riskklassning. 
  

17.  Objekt 181522. Övrigt BKL 3 och sågverk utan doppning/impregnering och övrigt BKL 
4. Ingen riskklassning. 
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18.  Objekt 170080. Övrigt BKL 3. Ingen riskklassning. 
  

19.  Objekt 170057. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 
riskklassning. 

  

20.  Objekt 175747. SPIMFAB. Ingen riskklassning. En åtgärd är gjord här, men koordinaterna 
stämmer inte överens perfekt efter omvandling mellan de olika referenssystem som används 

(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt). Åtgärden är att området har sanerats 

av SPIMFAB (Spimfab, 2014). SPIMFAB avslutade projektet 16 juli 2010. Hos SPIMFAB 

har aktnummer 4980. 
  

21.  Objekt 152307. Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedel. Riskklass 3. 
  

22.  Objekt 170077. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 
riskklassning. 

  

23.  Objekt 170062. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 
riskklassning. 

  

24.  Objekt 181557. Övrigt BKL 3. Ingen riskklassning. 
  

25.  Objekt 170083. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel och övrigt BKL 3. 
Ingen riskklassning. 

  
  

3.2 Diffusa källor  

För förekomsten finns ingen klassning av diffusa källor. Inom förekomsten finns både vägar 

och järnväg. Vägarna är varken primärt eller sekundärt rekommenderade vägar för farligt 

gods (Trafikverket, 2016b). Risken för att det efter vägolycka sprids miljöfarliga ämnen är 

därför liten. Vägarna är inte heller stora huvudgenomfartsvägar. Enligt Daniel på  Jönköpings 

kommun (Daniel: Jönköpings kommun, 2016) saltas Tabergsvägen (väg 659) på vintrarna. 

Däremot uppger Trafikverket (Kildén, 2016) att Bondstorpsvägen (väg 651) och 
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Vaggerydsvägen (väg 650) endast har en liten mängd salt i den sand som används. På 

järnvägen går gods och regionaltrafik (Trafikverket, 2014). Figur 9 (Lantmäteriet et al., 
2016) visar vilka avrinningsområden och delar av förekomsten som påverkas av vägar och 

järnväg. Inom förekomsten finns ett antal villaområden. Det finns en del jordbruk inom 

grundvattenförekomsten och fler i de delavrinningsområden som grundvattenförekomsten 

ligger i. Detta är dock inte något som tagits upp i VISS som en eventuell diffus källa. 

  

 
Figur 9: Grundvattenförekomsten TranhultKåperyd (Lila) med grundvattenförekomstens 
delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala 1:80000. Vägar är markerade med rött och järnvägar 
är vit och svartrandiga. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning.  
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4 Brunnar, källor och miljöövervakning  

4.1 Befintliga brunnar  

I figur 10, med bakgrundskarta framtagen av Lantmäteriet (2016) kan en översiktsbild av 

brunnarna som finns i förekomsten ses, kartan kommer från GIS och data om brunnar är 

framtagen av SGU (2016b). I figur 11 och 12 har förekomsten delats upp i övre och undre del 

från figur 10 för att tydliggöra läge av brunnar, även numrering av brunnar finner i dessa två 

figurer. 

 

Figur 10: brunnar i förekomsten Tranhult Kåperyd ilustreras av de mindre ringarna, medan de 
större blåa ringarna visar provtagningsplatser inventerade av SGU under 2015. © Sveriges 
geologiska undersökning I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Figur 11: Karta över brunnar (numrerade) som finns i den norra delen av förekomsten Tranhult 
Kåperyd. © Sveriges geologiska undersökning I2014/0060, © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Figur 12: Karta över brunnar (numrerade) som finns i den södra delen av förekomsten Tranhult 
Kåperyd. De blå prickarna repressenterar provtagningsplatser inventerade av SGU. De punkter som 
ej är numrerade är istället numrerade i figur 11. © Sveriges geologiska undersökning I2014/0060, © 
Lantmäteriet I2014/00601. 
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Information om brunnarnas användningsområde finns i figur 13 (SGU & Lantmäteriet 

2016g). I tabell 2 redovisas teknisk data om brunnarna SGU & Lantmäteriet (2016g). 

 

 

Figur 13: Brunnarnas användningsområde i förekomsten Tranhult Kåperyd. Brunnar © Sveriges 
geologiska undersökning, I2014/00601, bakgrundskarta © Lantmäteriet, I2014/00601. 
 

Tabell 2: sammanställning av Tranhult Kåperyds brunnsarkivet från SGUs kartvisare 

Brunns 

nr. 

Användning  Total

djup 

(m) 

Djup 

till berg 

(m) 

Vattenmängd 

(l/hr) 

Rörborrning 

till (m) 

Bottendia

meter 

(mm) 

Tätning 

1  energibrunn  170  9    11    C 

2  energibrunn  141  11  700  12    C 

3  energibrunn  180  5  7000  9    C 

4  okänd  14  11  3000  14     

5  energibrunn  53  6  60  8    C 
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6  energibrunn  150  5  600  6    C 

7  energibrunn  180  4  100  6    C 

8  energibrunn  135  16  1200  17    C 

9  energibrunn  130  15  400  18    C 

10  energibrunn  110  9  60  11    C 

11  energibrunn  150  12  300  15  111  C 

12  energibrunn  145  16  480  18    C 

13  energibrunn  140  13    15    C 

14  energibrunn  160  14  600  15    C 

15  energibrunn  140  9  600  14    C 

16  energibrunn  130  12  600  14    C 

17  energibrunn  140  12  1800  14    C 

18  energibrunn  140  12    14    C 

19  energibrunn  150  12  300  14    C 

20  energibrunn  155  15  300  18    C 

21  energibrunn  200  15  1200  18    C 

22  energibrunn  195  16  2500  18    C 

23  energibrunn  180  10    12    C 

24  okänd  103  2  800  6  115   

25  okänd  180  2  1500  3  135  C 

26  energibrunn  170  4  50  6  111  C 
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27  energibrunn  141  9  500  12    C 

28  energibrunn  181  3  1500  6    C 

29  energibrunn  135  7  500  9    C 

30  energibrunn  120  3    3  140   

31  energibrunn  180  44         

32  energibrunn  140  5    9  111  C 

33  energibrunn  121  6    8  140   

34  energibrunn  130  5  600  8    C 

35  energibrunn  130  4  1500  6    C 

36  energibrunn  115  6    8    C 

37  energibrunn  185  5  300  6    C 

38  energibrunn  152  3    5  138   

39  energibrunn  123  6    8    C 

40  energibrunn  160  6    8    C 

41  energibrunn  215  6  300  9  111  C 

42  energibrunn  180  4  600  6    C 

43  energibrunn  200  2  500  12  113  C 

44  energibrunn  170  48  6000  52  110  C 

45  energibrunn  145  38  18000      C 

46  okänd  180  34  2500  36  134  C 

47  energibrunn  180  4    9  114  C 
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48  energibrunn  190  36    36     

49  energibrunn  180  19    21    C 

50  energibrunn  205  9  600  12  110  C 

51  övriga  97  5  700  9     

52  övriga  106  9  500  12     

53  övriga  127  11  300  14  140   

54  övriga  91  15  900  18    C 

 
 

4.2 Vattenuttag  

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (u.å.b) har den del av förekomsten med bästa 
uttagsmöjligheter en uttagsmöjlighet med storleksordningen 25 till 125 liter per sekund, eller 

ca 2000 till 10000 kubikmeter per dag, vilket ger bra förutsättningar för uttagsmöjligheter.  

Tranhult Kåperyd ligger i två olika kommuner, Jönköpings och Vaggeryds kommun. 

Förekomsten går dock endast en liten bit in i Vaggeryd och där finns enligt Vaggeryds VA 

och avfallschef, Rosenquist inga kommunala vattentäkter inom grundvattenförekomst. Det 

finns hellre inte informationer om enskilda uttag i området. Vidare meddelade 

Vattensamordnare i Jönköpings kommun, Annica att förekomsten inte innehåller 

dricksvattentäkter, dock används troligen täkten av privatpersoner. Hon menar även att 

området i grundvattenförekomst inte är skyddat som grundvattentäkt och att uttagsstorleken 

är 3,35 Mm3/år. 

 

 

   

21 



4.3 Miljöövervakningsstationer och inventerade provtagningsplatser

 

Information om övervakningsstationer saknas eftersom SGU inte har bestämt vilken 

miljöövervakningsstation som ska användas i Tranhult Kåperyd (Nils Ohlanders, 2016b). 

För utökad miljöövervakning av grundvattenförekomsten har tre provtagningsplatser 

inventerats av SGU enligt Ohlanders (2016a). Då togs prover enbart på provtagningsplatsen i 

Renstorp. Anledning till detta var att den mellersta provtagningsplatsen ansågs opraktisk av 

någon anledning och att källan i Månsarp, längst österut, var uttorkad. Koordinater till alla 

inventerade provtagningsplatser finns i tabell 3 och platserna finns även utmarkerade i figur 

2. 

Tabell 3: Koordinater för de två provtagningsplatserna som besöktes för grundvattenförekomsten 
Tranhult Kåperyd vid stationsinventeringen 2015. Koordinaterna är angivna i SWEREF99 TM. (Nils 
Ohlanders, 2016)  

  Jönköping  Västra Götaland  Västra Götaland 

Namn i 

Databas/arbetsnamn 

　  　  Månsarp 

Namn Stationsinfo  Renstorp  　  　 

N (aktuell)  6390029  6390107  6390278 

E (aktuell)  443074  443613  444503 
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Figure 14, framtagen av SGU & Lantmäteriet (2016f) visar att en källa finns i 

grundvattenförekomsten. Den ligger i närhenten av Månsarp. Dess strömning är  0,5 10 l/s. 

 

Figure 14: Karta över befintliga källor i TranhultKåperud. Det grönmarkerade området ilustrerar 
grundvattenförekomsten utbredmimg. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601, © 
Lantmäteriet, I2014/00601. 
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5 Flöden  

5.1 Uppskattade flöden  underrubrik 1  

Figur 15 (Lantmäteriet et al. 2016 och SGU & Lantmäteriet 2016a) visar uppskattade 

flödesriktningar inom grundvattenförekomsten och figur 16 (Lantmäteriet et al. 2016) visar 

uppskattade flödesriktningar inom avrinningsområden där förekomsten ingår. De svarta 

pilarna är uppskattade efter topografiska förhållanden och ytvattnets placering och de gröna 

pilarna är tagna från SGU:s karta över grundvattenmagasin (SGU & Lantmäteriet, 2016e). 

 

 

Figur 15: Svarta pilar visar uppskattad strömningsrikting inom förekomsten TranhultKåperyd 
baserad på geologi och ytvattnets placering och gröna pilar visar strömingsritkningen tagen från 
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SGU:s karta över grundvattenmagasin. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601, © SMHI, 
bakgrundskarta © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Figur 16: Svarta pilar visar uppskattad strömningsrikting inom avrinningsområden där 
TranhultKåperyd grundvattenförekomst ingår baserad på geologi och ytvattnets placering. © 
Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601,© SMHI, bakgrundskarta © Lantmäteriet, 
I2014/00601. 
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Sammanfattning 
En polulärvetenskaplig text ska kunna förstås av de som inte är insatta i det vetenskapliga 

ämnet som berörs. Denna rapport beskriver hur en populärvetenskaplig sammanfattning av ett 

arbete kan skrivas. Delar som ska fås med är rubrik, ingress och brödtext. Det är viktigt att, 

främst rubriken och ingressen, väcker intresse och lockar till läsning. Hela texten ska vara 

lättförståelig och svåra ord och begrepp ska undvikas. En populärvetenskaplig text ska ska 

gärna sättas in ett större sammanhang. Språket bör vara varierat och meningarna inte alltför 

långa. Ett sätt att garantera att texten är lätt nog att förstå är att låta någon som inte är insatt i 

ämnet läsa igenom texten.  

 
   



Litteraturstudie:  
populärvetenskaplig sammanfattning  
Enligt Skolverket (2015) är syftet med att skriva populärvetenskapligt att i större utsträckning 

kunna nå ut med resultat från genomförd forskning till fler än de med akademisk bakgrund 

inom ämnet. Därav sätts en populärvetenskaplig artikel ofta in i ett större sammanhang och 

visar på vad forskningsresultaten kan förväntas ha för betydelse inom exempelvis ekonomi. 

Detta gör att läsaren lättare kan relatera till resultaten och få dessa att kännas relevanta.  

 

Enligt Henrik Brändéns (u.å.) hemsida  kan en vetenskaplig text anses vara 

populärvetenskaplig om en person som inte är insatt i ämnen kan förstå den. Dessutom måste 

texten skapa intresse och locka till läsning. Då vetenskapliga artiklar kan vara komplicerade, 

menar Brändén att förenklingar ibland är nödvändiga. Dock är det viktigt att förenklingarna 

inte övergår till att att de blir felaktiga. 

Innehåll  
Enligt en guide utgiven av Lunds tekniska högskola, LTH (2014) ska en populärvetenskaplig 

sammanfattning av ett examensarbete innehålla delarna rubrik, ingress och brödtext. 

Rubriken kan med fördel vara kort och ska fånga det viktigaste som sammanfattningen tar 

upp. Rubriken bör väcka intresse och vara övertygande (Lunds universitet, 2013). Enligt LTH 

bör rubriken dock inte vara längre än cirka 100 tecken och ingressen ska endast innehålla 

några meningar och bidra till att locka till fortsatt läsning. Vidare kan ingessen sammanfatta 

innehållet på ett sätt som skapar intresse hos läsaren. Brödtexten bör inte vara mer än ca 3000 

tecken (LTH, 2014).  

 

Guiden från LTH (2014) beskriver även vad de olika delarna av sammanfattningen ska 

innehålla. Då arbetet som ska sammanfattas ofta kan vara stort och omfattande, kan 

upplägget i en populärvetenskaplig sammanfattning vara att i ingressen välja ut det mest 

intressanta och i brödtexten avhandla övriga delar. Guiden menar alltså att 

populärvetenskapliga texter skiljer sig från vetenskapliga på så sätt att ordningen blir 

omvänd, istället för att ta upp resultat sist tas det upp först. Vidare är det viktigt att tänka på 



att metoddelen ska få mindre utrymme i en populärvetenskaplig text jämfört med en 

vetenskaplig, samt att metoden med fördel skrivs i slutet av brödtexten. 

 

Enligt Brändén (u.å.) bör det finnas med en form av bakgrundsbeskrivning, som syftar till att 

ge läsaren den bakgrundsinformation som krävs för att ta till sig innehållet i resterande text. 

Han menar att bakgrundsdelen ska övertyga läsaren om att författaren är trovärdig, men även 

bidra till att skapa ”vi”känsla mellan författare och läsare. Dessa kan i bland vara svåra att 

kombinera. Generellt är det viktigt att fundera över den information och kunskap som ska ges 

och i vilken ordning den bäst lämpar sig. 

Tips för populärvetenskapligt skrivande  
Enligt LTH:s gudie är det olika från person till person hur skrivprocessen genomförs på bästa 

sätt. Det går att börja med brödtexten och därefter välja ingång i ingressen och rubriken. 

Alternativt går det att börja med ingress och rubrik, och därefter lägga in relevant innehåll i 

brödtexten.  

 

Enligt LTH:s guide är en viktig del i ett populärvetenskapligt skrivande att det ska vara 

enkelt. Byråkratiska formuleringar ska därmed undvikas. Facktermer ska undvikas i den 

utsträckning det är möjligt. Guiden beskriver också att om facktermer används ska de följas 

av en tydlig förklaring. Helst ska facktermer undvikas i början av texten. Lunds universitet 

(2016) menar på sin medarbetarwebb att ett sätt för att garantera detta kan vara att låta någon 

som inte är insatt i ämnet läsa texten.  

 

Enligt Lunds universitet (2016) är det även bra om språket är varierat, då det då upplevs som 

mer levande. Ord som återkommer i texten kan därför med fördel varieras. Enligt Brändén 

(u.å.) bör information föras fram på ett varierande sätt i texten, genom att några meningar 

med mycket information följs av några meningar som inte innehåller lika mycket tung 

information. Dessutom kan meningarnas längd varieras genom texten.  

Enligt Brändén (u.å.) är en skillnad mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga texter att 

författaren till det sistnämnda vill väcka känslor hos läsaren. Han menar att en metod för att 

göra innehållet lättförståeligt är att använda metaforer och beskriva olika scenarier. När något 



ska beskrivas är det därför bra att ta exempel från vardagen istället för att ge en allmän 

beskrivning. 
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Sammanfattning 
Litteraturstudien består av tre delar, bakgrund, teori och metod. 

Vattendirektivet är ett direktiv som alla EUländer enats om, med syfte att förvalta alla EU:s 

vattenresurser på ett hållbart sätt. Riktlinjerna i direktivet är minimikrav, vilket gör att det är 

upp till varje land att besluta om eventuella högre krav. I Sverige har direktivet förts in i 

miljöbalken och det är vattenmyndigheternas ansvar att samordna övervakningen. Mer om 

detta, hur övervakningen går till i Sverige samt hur länsstyrelsens roll ser ut tas upp i kapitel 

ett, Bakgrund. 

Grundvattenförekomster är avgränsade grundvattenområden i en eller flera akvifärer. De har i 

Sverige kartlagts och det är utifrån dessa förekomster övervakningen av Sveriges grundvatten 

sker. En viktig del av kartläggningen är identifiering av mänskliga verksamheter och risker 

från möjliga föroreningskällor. Beroende på vilka källor som kan eller faktiskt förorenar en 

grundvattenförekomst fungerar olika provtagningsmetoder olika bra. Ofta tas proverna i 

brunnar eller källor, men det går även att sätta i nya rör enbart för provtagning. I kapitel två, 

Teori, fördjupas teorin om provtagning, kartläggning och föroreningskällor för att skapa 

kunskap inför konstruktionen av de konceptuella modellerna. Där finns även ett delkapitel om 

grundvattenströmning. 

I kapitel tre förklaras begreppet konceptuell modell. Där beskrivs också VISS, som bland 

annat består av en databas, vilken kan användas för att få fram information om Svenska 

grundvatten. I projektet ska VISS användas för att hitta information till konceptuella 

modeller, som i sin tur ska användas för att beskriva de utvalda grundvattenförekomsterna.  
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1 Bakgrund 
För att kunna konstruera så bra konceptuella modeller som möjligt, utformade efter 

syftet att ta fram representativa provtagningsplatser för kemisk 

grundvattenprovtagning, har detta kapitel tagits fram. Här presenteras hur 

ramdirektivet för vatten fungerar, hur övervakningen av grundvatten går till och hur 

länsstyrelsernas roll ser ut. Dessa punkter tas upp för att ge en bild av kraven på 

provtagning och övervakning av grundvatten samt för att visa vilka som har ansvar för 

den.  

1.1 Ramdirektivet för vatten  Vattenförvaltningen  

Ramdirektivet för vatten, Vattendirektivet, är ett direktiv som alla EU:s länder enats om 

(SGU, 2014). Syftet är att förvalta samtliga EUländers vattenresurser så att de nyttjas på ett 

hållbart sätt. Orsakerna bakom direktivets införande var att det i EU saknades en övergripande 

planering och en samordning i politiken för att uppnå god vattenstatus. (Quevauviller, 2008) 

Direktivet rymmer förvaltningen av sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. De 

riktlinjer som ges via Vattendirektivet är så kallade minimikrav, vilket innebär att det är upp 

till varje land inom EU att skärpa kraven ytterligare för att uppnå ännu bättre vattenkvalitet. I 

Sverige ingår Vattendirektivets bestämmelser och riktlinjer i miljöbalken, 

vattenförvaltningsförordningen och i länsstyrelseinstruktion. Mestadels tillämpas 

Vattendirektivet inom vattenförvaltningsförordningen. (SGU, 2014) 

När det gäller Vattendirektivets krav på arbetet med god grundvattenstatus handlar det i 

huvudsak om att utvärdering av grundvattnets kemiska och kvantitativa status ska 

genomföras, kriterier ska tas fram för att analysera uppåtgående trender på grund av 

föroreningar samt krav på att förebygga och begränsa tillförsel av föroreningar till 

grundvattnet. (Quevauviller, 2008) 

Ganska snart efter införandet av Vattenförvaltningen upptäcktes att det för samtliga 

EUländer skulle bli utmanande att lyckas implementera direktivet i det nationella arbetet. 

Med anledning av detta togs ett gemensamt dokument fram år 2001 för att underlätta 

implementeringen för varje medlemsland. (Quevauviller, 2008) 
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1.1.1 Vattenförvaltningens krav på miljöövervakning 

Enligt artikel 8 i Vattenförvaltningen ska ett program upprättas för övervakning av 

grundvatten. Enligt Vattenförvaltningen bör fokus ligga på att övervaka 

grundvattenförekomster. Övervakningen ska leda till att information om grundvattnets 

kvantitativa status och kemiska status ges, samt att kunna bedöma variationer i 

grundvattenförekomstens status på grund av naturliga förhållanden samt mänsklig aktivitet. 

(European Comission, 2007) 

För Sverige innebar införandet av Ramdirektivet för vatten att förändringar var tvungna att 

göras i arbetet med att uppnå god vattenkvalitet. En ny organisation och ett nytt sätt att tänka 

kring hur avgränsning ska göras är konsekvenser av detta. (Vattenmyndigheterna, 2016b) 

1.1.2 Vattenförvaltningen i Sverige  

I Sverige sker vattenförvaltning till största del genom Vattenförvaltningsförordningen, som 

infördes som en konsekvens av kraven enligt Vattenförvaltningen. Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) ger enligt bestämmelser i Vattenförvaltningsförordningen ut 

instruktioner om hur arbetet med bland annat kartläggning, övervakning och 

statusklassificering av grundvatten ska genomföras. (SGU, 2014) 

Med SGU:s föreskrifter som vägledning ansvarar Vattenmydigheterna för att förvaltning av 

inte bara grundvatten utan all vattenförvaltning. Vattenmydigheterna består av fem 

länsstyrelser. (Havs och vattenmyndigheten, 2014) Vattenmydigheterna bildades som en 

konsekvens av Vattenförvaltningens införande med målet att samordna arbetet med den. 

(Vattenmyndigeheterna, 2016a) 

1.2 Övervakning av grundvatten  

Inom Vattenförvaltningens bestämmelser ingår de grundvatten som används som dricksvatten 

samt de grundvatten som är viktiga för att en god ekologisk status upprätthålls. Arbetet med 

Vattenförvaltning genomförs under en tidsperiod på sex år och kallas 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten. Vattenförvaltningscykeln inleds med kartläggning 

och riskbedömning. (SGU, 2014) 
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1.2.1 Kontrollerande övervakning 

Minst vart sjätte år ska samtliga grundvattenförekomster övervakas. Övervakning innebär att 

prover tas och analyseras. Den typ av övervakning som genomförs vart sjätte år kallas för 

kontrollerande övervakning. Dess syften är att bekräfta den genomförda riskbedömningen, 

upptäcka trender som sker naturligt och vara ett underlag till att vid vattenförvaltningscykeln 

slut kunna bedöma grundvattenförekomstens status. Övervakningen ska innefatta samtliga 

parametrar som finns med i SGU:s föreskrifter. (SGU, 2014) 

1.2.2 Operativ övervakning 

För de grundvatten som riskerar att inte uppnå god ekologisk status genomförs så kallad 

operativ övervakning. Detta görs genom provtagning, men endast de ämnen som lett till att 

den operativa övervakningen var nödvändig analyseras. Den operativa övervakningen 

genomförs under hela vattenförvaltningscykeln, minst en gång per år, om det bedömdes att 

risker fanns vid den kontrollerande övervakningen. Då detta görs finns möjlighet att följa 

effekterna av åtgärder samt hur vattenkvaliteten eventuellt förändras. (SGU, 2014) 

1.2.3 Kvantitativ övervakning  

Förutom kontroll av vattenkvaliteten övervakas även grundvattnets kvantitativa status. Genom 

att grundvattennivån mäts går det att kontrollera huruvida det råder balans mellan 

grundvattenbildning och uttag orsakad av människan. Dessutom kan stigande 

grundvattennivåer innebära problem. Denna typ av övervakning delas dock inte in i 

kontrollerade och operativ. (SGU, 2014) 

1.2.4 Provtagningsplatser 

För att få en helhetsbild av grundvattenförekomsten ska provtagningsplatser fördelas på ett 

sätt som ger en representativ bild av hela förekomsten, vilket är olika för olika 

grundvattenförekomster och måste därför bestämmas för varje förekomst. Åtminstone bör tre 

provtagningsplatser finnas för varje grundvattenförekomst, fördelade efter vetskap om bland 

annat föroreningskällornas placering och grundvattenströmningens beteende. (SGU, 2014) 

1.2.5 Framtagande av miljökvalitetsnormer  

Om det visar sig att grundvattenförekomstens status riskerar att försämras på grund av 

mänsklig påverkan ska miljökvalitetsnormer tas fram. I normerna konstateras vad som krävs 

för att grundvattnet i fortsättningen ska kunna hålla en god status. Om en 
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grundvattenförekomst inte anses vara riskutsatt ska inga miljökvalitetsnormer tas fram. (SGU, 

2014) 

1.3 Länsstyrelsernas roll i övervakning av grundvatten 

Enligt miljöbalken ska Sverige vara indelat i fem olika vattendistrikt. Där framgår också att 

varje distrikt ska ha en länsstyrelse som ska vara vattenmyndighet och därmed förvalta 

kvaliteten på vattnet i distriktet. I varje sådan vattenmyndighet skall det finnas en 

vattendelegation som har huvudansvar för det arbete som rör vattenmyndighetens 

ansvarsområden. Alla länsstyrelser ska bistå vattenmyndigheten i sitt distrikt och 

Vattenmyndigheten kan delegera vissa uppgifter till andra länsstyrelser i samma 

vattendistrikt, men inte sådant som rör beslut om åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och 

förvaltningsplaner. (SFS, 2007:864)  

Det är vattenmyndigheterna som har ansvar för den operativa övervakningen av 

grundvattenförekomster. Det är också de som har ansvar för kartläggning och riskbedömning 

av grundvattenförekomster i sitt distrikt, samt att fastställa miljökvalitetsnormer om en 

förekomst bedömts vara utsatt för risk. Det är också vattenmyndigheterna som skall tillämpa 

vattenförvaltningsförordningen. (SGU, 2014) 

Vattenmyndigheterna bedriver dock ingen övervakning, utan deras största roll är att samordna 

övervakningen inom sitt distrikt och nationellt (Bemes, 2011). 

Naturvårdsverket upprättade ett program för nationell övervakning 1978. 1990 började 

miljöövervakning även ske på regional nivå och länsstyrelserna har sedan dess varit ansvariga 

för den övervakningen. Övervakningen har därför sett lite olika ut i olika länsstyrelser, till 

exempel så har sådant som tillvägagångssätt vid insamling, analys och dokumentation av data 

varierat för de olika länsstyrelserna. För att samordna miljöövervakningen så att metoder och 

insamling blir lika i alla länsstyrelser har Naturvårdsverket och länsstyrelserna tillsammans 

arbetat fram gemensamma mål inom miljöövervakningen sedan 2008. År 2009 startade 40 

olika delprogram varav fem hade med grundvatten att göra. Varje program drivs av en 

projektledare och syftar till att få högre kvalitet på övervakningen, samordna den bättre och 

kunna få en tydligare överblick nationellt. (Naturvårdsverket, 2013) 
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2 Teori 
I detta kapitel redovisas delar av den teori som kan behövas för att skapa en bild av en 

vattenförekomst och för att få en bild hur provtagning av grundvatten görs på bästa sätt. 

2.1 Grundvattenförekomster 

En grundvattenförekomst är “en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvifärer” 

(Bottenhavets vattendistrikt, 2010). Grundvattenförekomster kartläggs för att ge förståelse av 

varje förekomst som ett system. I Sverige, Norge och Finland är grundvattenmagasinen 

mycket mindre än i största delen av Europa. Det beror på att landskapet i Sverige präglas av 

isälvsavlagringar från den senaste istiden, medan grundvattenförekomster i övriga Europa ofta 

är uppbyggda av stora grundvattenmagasin i berggrunden. I Sverige finns det tre typer av 

Grudvattenförekomster. Dessa är Sand och grusavlagringar, Sedimentär berggrund och 

Övriga geologiska bildningar. I Sand och grusavlagringar ingår Isälvsavlagringar så som 

deltan och grusåsar. Grundvattenförekomsterna i Sverige har avgränsats av SGU utifrån 

grundvattenmagasinen, med underlag från hydrogeologisk kartering. Bestämning av 

grundvattenförekomsters gränser kan ibland omvärderas, så att avgränsningen blir en annan, 

vilket beror på ny och bättre information om platsen. Om förekomsten påverkas olika av 

mänskliga aktiviteter vid olika platser eller om fördelningen av ämnen är varierad kan det 

vara bra att dela upp förekomsten. Hydrauliskt är förutsättningen för att kunna dela upp en 

grundvattenförekomst att det inte ska ske någon spridning av föroreningar från den ena till 

den andra förekomsten. (SGU, 2014) 

2.1.1 Kartläggning 

Kartläggningen av grundvattenförekomster börjar alltid med en inledande kartläggning. Den 

är mycket viktigt för det grundläggande vattenförvaltningsarbete. I kartläggningen ingår 

kartläggning av mänskliga föroreningskällor. Information om detta gör att fokus vid 

övervakning kan läggas på vattenförekomster som är särskilt utsatta för risk. Om en 

vattenförekomst anses vara utsatt för risk och därmed inte uppnå god status efter den 

inledande kartläggningen ska fördjupad kartläggning genomföras. Grundvattenförekomster 

kan även grupperas för att underlätta hanteringen av grundvattenövervakningen. Genom en 

gruppering är det möjligt att övervaka större områden vid bland annat riskbedömning. 
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Gruppering kan ske om hela området har likartade geologiska och geometriska egenskaper 

och om likartad mänsklig aktivitet påverkar platsen. (SGU, 2014) 

2.2 Grundvattenströmning  

Grundvattnets strömning är en viktig del av det hydrologiska kretsloppet. Markvattnet 

strömmar främst vertikalt, det vill säga uppåt eller neråt, medan grundvattnet i huvudsak 

strömmar horisontellt längs grundvattenytans lutning (Rodhe, 1997). Grundvattenströmningen 

beskrivs ofta av Darcys lag enligt (Freeze, 1979):  

                                                        (1)−Q = K * dl
dh * A  

I ekvation 1 är Q grundvattenföring (m3/s), K är hydraulisk konduktivitet (m/s), h är 
grundvattennivå (m), l är sträcka (m), dh/dl är hydraulisk gradient (m/m) och A är 

tvärsnittsarean genom vilken flödet sker (m2). I markvattenzonen kan strömningen också 
bestämmas med Darcys lag men skillnaden är att konduktiviteten då beror på vattenhalten.  

Vidare finns det två typer av mark och grundvattenhastigheter. Den första hastigheten är 

medelpartikelhastigheten, som beskriver hur fort en vattenpartikel transporterar genom jorden. 

Den andra är tryckfortplantningshastigheten som beskriver hur fort grundvattennivån börjar 

stiga vid tillförsel av vatten. Tryckfortplantningshastigheten är mycket större än medel 

partikelhastigheten (Rodhe 1997).  
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Grundvattenflödes riktning och lutning kan bestämmas med hjälp av olika metoder. Ett sätt är 

genom att mäta grundvattennivån i minst tre olika punkter med perforerade rör som tryckts 

ner i marken. Grundvattennivån som sedan erhållas visar grundvattenytans lutning och 

därmed strömningsriktningen (Rodhe, 1997). Grundvattenflödesriktning kan även 

approximeras med hjälp av en topografisk karta eftersom att grundvattenytan vanligen följer 

markytan, vilket i sin tur leder till att man i praktisk grundvattenhydrologi förutsätter att 

grundvattnets strömning är vinkelrät mot markens nivåkurvor (Gustafsson, 1970). 

2.3 Mänsklig verksamhet 

2.3.1 Punktkällor och diffusa föroreningskällor 

Substanser som kan läcka ut och spridas från föroreningskällorna ska identifieras. De 

substanserna hittas i Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade ämnen. 

(Naturvårdsverket, 1999) 

‘’Punktkällor kan exempelvis vara förorenade områden, enskilda avlopp, deponier, miljöfarlig 

verksamhet, grus och bergtäkter, gruvor, skjutvallar eller kyrkogårdar. Diffusa 

föroreningskällor kan vara markanvändning i form av jordbruk, skogsbruk eller urban miljö, 

enskilda avlopp, luftburen deposition (luftföroreningar), vägar och järnvägar.’’ (SGU, 2014) 

2.3.2 Vattenuttag 

Vattenuttag är mänskligt uttag  av vatten från exempelvis privata brunnar, kommunala 

vattentäkter, industrier, bevattning av gårdar och vattenförsörjning till djur. Mängden uttag 

kan kvantifieras som mängden vatten som tas ur från vattenförsörjning per dygn eller som 

antalet människor vattnet försörjer. Vattenuttaget kan registreras i domstolens digitala 

miljöbok om det prövas av Mark och miljödomstolen. (SGU, 2014) 
 

2.3.3 Konstgjord grundvattenbildning 

Konstgjord grundvattenbildning ökar grundvattenbildningen genom att ytvatten infiltreras ner 

genom ett omättat jordlager. Detta sker tills vattnet når grundvattenzonen. En annan typ av 

konstgjord grundvattenbildning är att, utan filtrering, skicka vatten direkt till 

grundvattenzonen i området. Detta görs om marken är känslig för ändring av portryck. 

Konstgjord grundvattenbildning framställs ofta till stora städers kommunala vattenförsörjning 
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och ska enbart förekomma om vattnet inom en rimlig tid, det vill säga cirka tre månader, 

uppnår samma kvalitet som naturliga grundvatten med god status. Om marken är sådan att 

grundvattennivån ligger nära markytan är grundvattnet mer utsatt för föroreningar. Dessa 

marker kan vara väldränerade jordbruksmarker, våtmarker, torra skogsmarker eller fuktiga 

skogsmarker. (SGU, 2014) 

2.3.4 Saltvattenintränging 

I kustområden kan saltvatten tränga in i marken när stora uttag av grundvatten i förhållande 

till grundvattenbildning sker. Detta sker då grundvattenivåerna sänks och flödesförhållandena 

ändras i grundvattenmagasinet, vilket leder till att mer koncenterade kloridhalter kan nå 

brunnar i låglänta områden. (SGU, 2014) 

2.4 Provtagning av grundvatten 

Provtagning av grundvatten kan ske genom installation av grundvattenrör. Vid val av rör och 

installationsmetod behöver hänsyn tas till markförhållanden och vilka analyser som ska göras. 

För att undvika att fina jordpartiklar och ytvatten blandas med vattnet i röret bör en 

kringfyllnad kring röret göras. Botten av röret utgörs av ett sandfilter som vanligen tätas med 

en bentonitblandning som ser olika ut beroende på om det är över eller under grundvattenytan. 

Det är viktigt att tätningsmedlet inte innehåller ämnen som påverkar provtagningen. (SGF, 

2004)  

En figur som visar hur installationen kan se ut går att finna på sidan 55 i SGF:s rapport 

Fälthandbok Miljötekniska undersökningar (SGF, 2004). 

Valet av rör görs med avseende på installationsmetod, provtagningsmetod, kostnader och 

vilka ämnen som ska undersökas. Vilka rör som är lämpliga för olika provtagningar framgår 

av tabell 5.1 i SGF:s rapport Fälthandbok Miljötekniska undersökningar . Om både organiska 
och oorganiska parametrar ska bestämmas i samma rör är det bra att lägga fokus på att kunna 

utföra omsättningspumpning eftersom valet av rör då spelar mindre roll. (SGF, 2004) Ska 

rören sättas in genom direkt neddrivning av rören är risken stor att plaströr går sönder 

(Naturvårdsverket 1994). 
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Rörets diameter ska väljas så att den provtagningsutrustning som ska användas får plats i 

röret. Med en liten diameter blir vattenomsättningen i röret stor och miljön i marken påverkas 

minimalt, vilket gör provet representativt (Naturvårdsverket, 1994). Generellt är 50 mm i 

diameter ett bra mått som en kompromiss mellan liten påverkan, bra omsättning och 

tillräcklig volym för provtagning (SGF, 2004). 

I nedre delen är röret perforerat för att släppa in vatten. Storleken på slitsarna beror på 

filtermaterialets kornstorlek, som i sin tur beror på markens textur. Filtermaterialet bör ha 

dubbelt så stor genomsnittlig kornstorlek som det omkringliggande materialet. Slitsstorleken 

ska väljas så att 90% av filtermaterialet har större kornstorlek än slitsarna. Dock fungerar 

slitsstorlekar mellan 0,3 och 0,5 mm och ett filtermaterial med kornstorlek mellan 0,6 och 1 

mm i de allra flesta fall. Hur lång den perforerade delen ska vara beror på om provtagningen 

ska ske vid ett konstant djup eller om det är viktigare med en riklig tillströmning. Med ett 

långt filterrör fås mer vatten, men också en större känslighet för nivåförändringar hos 

grundvattnet. Om flödet är större i ett visst jordskikt ska filterröret täcka in den delen så att ett 

stort flöde fås in i röret. (SGF, 2004)  

Vatten som står stilla i röret är inte representativt. För att provet ska vara representativt måste 

vattnet omsättas, med en pump eller hämtare. Vattnet ska omsättas tills värdena är konstanta. 

Om noggrannheten behöver vara stor kan flera prover tas för att veta när värdena blivit 

konstanta. Annars finns riktvärdet att minst tre rörvolymer med vatten bör pumpas upp och att 

elektriska konduktiviteten och/eller pH ska variera med mindre än 10%. (Naturvårdsverket, 

1994) Mer information om olika installationsmetoder och val av dessa finns i SGF: rapport 

Fälthandbok Miljötekniska undersökningar (SGF, 2004). 

2.4.1 Lämpliga provtagningsplatser 

Källor är bra provtagningsplatser eftersom grundvattnet bildats löpande under tiden. Ingen 

omsättning krävs därför innan provtagning och källan kan ge en omfattande bild av kemiska 

egenskaper inom ett stort område. Källor är oftast representativa för den övre delen av 

grundvattnet, vilken har lägre jonstyrka än den undre delen av grundvattnet. (SGU, 2014) 

 

Vattentäkter som är allmänna eller enskilda brunnar är också bra provtagningsplatser, för att 

brunnar oftast är i kontakt med stora grundvattenförekomster. Då kan kemiska egenskaper för 
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stora områden undersöks. Om brunnen i fråga används ofta behöver ingen omsättning ske 

innan provtagning. Nackdelen är att grundvattenförekomster där brunnar finns är skyddade 

områden, därför kan den kemiska statusen vara bättre än i andra områden. (SGU, 2014) 

Grundvattenobservationsrör byggs om källor och vattentäkter inte finns i området. 

Nackdelarna är att provet representerar ett litet område och att det kan bli påverkat av rörets 

material. (SGU, 2014) 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs konceptuella modeller. Det ges också exempel på vad som skulle 

kunna eller bör ingå i konceptuella modeller som avser grundvatten. Med hjälp av dessa 

modeller ska frågan, om det går att ta fram representativa provplatser undersökas. Här 

finns även information om VISS, vilken är en databas som ska användas för att få fram 

information till de konceptuella modellerna. 

3.1 VISS 

VattenInformationsSystem Sverige, (VISS), har tagits fram av vattenmyndigheterna, 

länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten. VISS finns tillgänglig på internet och 

består av tre delar, den största och huvudsakliga delen är databasen. Den innehåller 

information om vatten i Sverige med avseende på bl.a. statusklassning, miljökvalitetsnormer, 

miljöövervakning, skyddade områden och vilka vattenrelaterade åtgärder som genomförs. De 

andra delarna är ”Karta”, vilken ger en överblick på det geografiska område sökningen avser, 

och VISSHjälp, där sökfunktionerna och viktiga begrepp som behövs för sökning förklaras. 

Där finns även tillgång till styrande dokument såsom lagar, direktiv och föreskrifter. I 

databasen kan, genom avancerad sökning, tillhandahållas information om vilka 

miljöövervakningsstationer som finns i ett visst område. Information om vad som mäts, hur 

ofta det sker och när de senaste mätningarna genomfördes finns för varje sådan station. (VISS 

Center 2013) 

3.2 Konceptuella modeller 

Enligt gemensamma strategier för implementering av Vattenförvaltning i EU:s 

medlemsländer bör en konceptuell modell ligga till grund för övervakningen av grundvatten. 

Denna ska ge en enkel beskrivning av det grundvattensystem som ska övervakas. Denna 

kunskap ses som nödvändig för att kunna välja ut representativa provtagningsplatser för 

miljöövervakning. (European Comission, 2007) Konceptuella modeller är grundläggande 

beskrivningar av ett system och dess mekanismer. Dessa enkla modeller som ofta är 

formulerade på ett vardagligt och lättbegripligt språk kan ligga till grund för mer avancerade 

och konkreta modeller. Utifrån en konceptuell modell kan ibland en matematisk modell 

byggas. (Gerlee & Lundh, 2012) 
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3.2.1 Konceptuella modeller för grundvattenvattenförekomster 

En konceptuell modell för ett grundvattensystem ska ge en träffande bild av hur 

grundvattenförekomsten ser ut och fungerar. Vid framtagande av sådana hydrologiska 

konceptuella modeller är det vanligt att både fältarbete och analys av befintliga data 

genomförs. Det är viktigt att hela processen kring den konceptuella modellen och allt 

framtaget material dokumenteras, så att modellen blir tydlig och kan förbättras när mer 

information tillkommer och förutsättningar ändras. (Brassington & Younger, 2010) Alla 

nedanstående rubriker i detta kapitel (rubrik 4.24.9) utgör en lista på vad som kan ingå i en 

konceptuell modell som beskriver en grundvattenförekomst. 

3.2.2 Definition av område 

Som första steg är det bra att definiera vilket område den konceptuella modellen avser. Här 

ingår också att fastställa varför modellen ska göras och vilka eventuella problem som i 

slutändan ska lösas. (Brassington & Younger, 2010) För en vattenförekomst är det relevant att 

i detta steg ta fram information om hur väl definierade vattenmagasinets gränser är och hur de 

ser ut (Holgersson & Gustafsson, 2016). 

3.2.3 Geologi 

För att få en bild av geologin på platsen kan information om jordart, jordtyp, skiktning och 

berggrund tas fram (Holgersson & Gustafsson, 2016). Information om geologin så som typ av 

berggrund, berggrundens struktur samt bergartens kornstorlek och sammansättning är sådan 

information som har betydelse för systemets genomsläpplighet och uppehållstid av 

grundvatten. Information om geologin är också viktig för att förstå sambandet mellan grund 

och ytvattenflöden. Geologisk information kan finnas i form av jordartskartor, geologiska 

kartor, topografiska kartor och borrkärnearkiv. Om informationen inte är tillräcklig kan ny 

kartläggning och borrning behöva göras. (Brassington & Younger, 2010) 

3.2.4 Flöden 

För att göra en bra konceptuell modell är det viktigt att veta hur de olika vattenflödena i 

området ser ut. Om flödesberäkningar redan är gjorda och dokumenterade kan det räcka att ta 

reda på om de fortfarande stämmer. Verkar det inte rimligt behöver platsen undersökas 

ytterligare. Det finns också en rad andra faktorer att ta reda på för att få en bra bild av flödet. 

Exempel på detta är att undersöka om flödet följer topografin, varför det inte gör det om så är 
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fallet samt att identifiera eventuella grundvattendelare och därmed se vart grundvattnet flödar. 

När dessa undersökningar och analyser görs är det viktigt att ta hänsyn till säsongsvariationer. 

(Holgersson & Gustafsson, 2016). Den hydrauliska konduktiviteten är också relevant att ta 

fram (McCarthy, 2016). Riktningen på grundvattenflödet mäts bäst genom att mäta 

vattennivån i olika rör och kombinera den informationen med geologisk data så som topografi 

och typ av bergart. Från rören ska det inte förekomma någon pumpning av grundvatten då det 

kan påverka det naturliga flödet. Flödeshastigheter och volymer till och från förekomsten, 

inom förekomsten och mellan grund och ytvatten är viktigt för modellen för att få en bild av 

hur mycket grundvatten som finns tillgängligt och hur snabbt det byts ut. Det är även bra att 

göra beräkningar av vattenbalans för grundvattnet. (Brassington & Younger, 2010) 

3.2.5 Påverkan 

Information om vilka källor som påverkar eller kan påverka en vattenförekomst kan tas fram 

till modellen, där punkt och diffusa källor listas. (Holgersson & Gustafsson, 2016). Det är 

viktigt att identifiera påverkanskällor för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att uppnå 

miljömålen. Vid identifiering av en påverkanskälla är det viktigt att ange koordinater, vilken 

del av grundvattnet den påverkar och vilka föroreningar som släpps ut från källan. (SGU, 

2014) 

3.2.6 Tillrinningsområde 

Något som är viktigt att studera är grundvattenförekomstens tillrinningsområde. Till att börja 

med bör det undersökas om det finns ett tillrinningsområde definierat och hur det i sådana fall 

är definierat. En bedömning av tillförlitligheten bör göras och i vissa fall kanske 

tillrinningsområdet måste ritas om. (Holgersson & Gustafsson, 2016) När tillrinningsområdet 

ska bestämmas kan topografiska kartor över området användas (Brassington & Younger, 

2010). Tillrinningsområdet kan delas upp i tre stycken delområden, A,B och Cområde, där 

A är område med öppet vatten ovanpå förekomsten, B är delar av tillrinningsområdet där 

vatten infiltreras och genom perkolation når grundvattnet, och C är områden där det mesta av 

vattnet hamnar som ytvatten och lämnar området utan att bli grundvatten (McCarthy, 2016). 

För att kunna göra en uppdelning och för att få en bra bild av tillrinningsområdet kan de 

vattendrag, dammar och sjöar som finns i området studeras. Om information om flödet i 

vattendragen inte finns kan det vara nödvändigt att göra mätningar. (Brassington & Younger, 

2010) 
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3.2.7 Grundvattenbildning och utströmning 

Hur tillrinningsområdet ser ut är viktigt för grundvattenbildningen. Grundvattenbildningen 

och även utströmningen från grundvattenförekomsten är i sin tur en viktig del i den 

konceptuella modellen. Parametrar som styr grundvattenbildningen är nederbörd, hur 

terrängen ser ut, om det finns hårdgjorda ytor i området och hur jord och berggrund ser ut. 

(Holgersson & Gustafsson, 2016) Då utströmningen ska beskrivas är det viktigt att tänka på 

om det finns grundvattendelare (Holgersson, 2016), bergrum eller tunnlar i förekomsten 

(Holgersson & Gustafsson, 2016). Vatten som hamnar på olika sidor om grundvattendelaren 

kommer att rinna vidare till olika punkter. Grundvattendelaren sammanfaller ofta med 

ytvattendelaren eftersom grundvattennivån i många faller följer topografin. (Rodhe, 2016a) 

 Även kopplingar till och utbyten med andra vatten bör tas hänsyn till (Holgersson, 2016). Då 

bör det funderas över hur utbytet sker och om det finns kvalitetsproblem i det anslutna vattnet 

(McCarthy, 2016). Till hjälp kan information i VISS användas, men samtidigt ska det avgöras 

om det är troligt att det som står i VISS stämmer. Mycket kan också uttydas från topografiska 

kartor (Brassington & Younger, 2010). Ytterligare punkt att ta upp är vilka delar av 

förekomsten och tillrinningsområdet som är in respektive utströmningsområden. (Holgersson 

& Gustafsson, 2016) 

3.2.8 Grundvattenuttag 

En aspekt att ta med när grundvattenförekomsten beskrivs är uttag som sker från grundvattnet. 

Vissa uttag kräver tillstånd och dessa finns det information om i Miljöboken. Det kan även 

finnas uttag som är kända men inte tillståndskrävande och uttagen kan vara både kommunala 

och enskilda. När det gäller enskilda uttag kan det vara bra att fundera över hur området ser ut 

med avseende på till exempel gårdar, eftersom dessa kan vara potentiella uttagsplatser som 

inte är registrerade. (Holgersson & Gustafsson, 2016) Den konceptuella modellen kan också 

innehålla information om hur stora uttag som är möjliga att göra från 

grundvattenförekomsten. Uppgifter om detta finns ofta registrerat i VISS. (Holgersson, 2016) 

3.2.9 Grundvattenövervakning 

Beskrivningen av grundvattenförekomsten bör också täcka hur miljöövervakningen ser ut för 

förekomsten, till exempel om det sker regional eller nationell miljöövervakning (McCarthy, 

2016). Information om provtagningsstationer, vilka analyser som görs på de olika stationerna 

och hur ofta provtagning sker går att finna i VISS (Vattenmyndigheterna, 2013). Även 
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information om vilka andra brunnar eller källor som finns i området kan vara bra att ha med i 

modellen och likaså funderingar kring möjligheterna att etablera nya provtagningsplatser 

(Holgersson & Gustafsson, 2016). Ett arkiv med befintliga brunnar i hela Sverige finns hos 

Sveriges geologiska undersökning.   
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Sammanfattning 

Provtagning av grundvatten sker ofta med grundvattenrör. Vilka rör och vilken 

installationsmetod som används beror på provplatsen och vilka analyser som ska göras. 

Grundvattenrören tätas med olika material. Rörets diameter bör väljas så att påverkan blir så 

liten som möjligt samtidigt som de nödvändiga proverna kan tas. Även längden på det 

perforerade röret i nedre delen av röret bestäms utifrån provtagningen. Dessutom påverkas 

valet av kornstorleken i omkringliggande mark. För att vattnet i provtagningsröret ska vara 

representativt måste det omsättas. Detta kan göras med en omsättningspump eller en hämtare. 

Hur omsättningen går till beror på hur noggranna resultaten måste vara.  



Provtagning av grundvatten kan ske genom installation av grundvattenrör. Vid val av rör och 

installationsmetod behöver hänsyn tas till markförhållanden och vilka analyser som ska göras. 

För att undvika att fina jordpartiklar och ytvatten blandas med vattnet i röret bör en kring 

fyllnad kring röret göras. I botten av röret utgörs den av ett sandfilter och sedan tätas vanligen 

med en bentonitblandning som ser olika ut beroende på om det är över eller under 

grundvattenytan. Det är viktigt att tätningsmedlet inte innehåller ämnen som påverkar 

provtagningen. (SGF 2004) En figur som visar hur installationen kan se ut går att finna på 

sidan 55 i SGF:s rapport Fälthandbok Miljötekniska undersökningar (SGF 2004). 

 

Valet av rör görs med avseende på vilka ämnen som ska undersökas, installationsmetod, 

provtagningsmetod och kostnader. Om provtagningen gäller oorganiska material 

rekommenderas att ofärgade plaströr (av HDPE eller PVC) används. (SGF 2004) Ska rören 

sättas in genom direkt neddrivning av rören är risken stor att plaströr går sönder 

(Naturvårdsverket 1994). Vilka rör som är lämpliga för olika provtagningar framgår av tabell 

5.1 i SGF:s rapport Fälthandbok Miljötekniska undersökningar (SGF 2004). Om både 

organiska och oorganiska parametrar ska bestämmas i samma rör är det bra att lägga fokus på 

att kunna utföra omsättningspumpning eftersom valet av rör då spelar mindre roll. (SGF 

2004) 

 

Rörets diameter ska väljas så att den provtagningsutrustning som ska användas får plats i 

röret. Med en liten diameter blir vattenomsättningen i röret stor och miljön i marken påverkas 

minimalt, vilket gör provet representativt (Naturvårdsverket 1994). Generellt är 50 mm i 

diameter ett bra mått som en kompromiss mellan liten påverkan, bra omsättning och 

tillräcklig volym för provtagning (SGF 2004). 

 

I nedre delen är röret perforerat för att släppa in vatten. Storleken på slitsarna beror på 

filtermaterialets kornstorlek, som i sin tur beror på markens textur. Filtermaterialet bör ha 

dubbelt så stor genomsnittlig kornstorlek som det omkringliggande materialet. Slitsstorleken 

ska väljas så att 90% av filtermaterialet har större kornstorlek än slitsarna. Dock fungerar 

slitsstorlekar mellan 0,3 och 0,5 mm och ett filtermaterial med kornstorlek mellan 0,6 och 1 

mm i de allra flesta fall. (SGF 2004) Hur lång den perforerade delen ska vara beror på om 

provtagningen ska ske vid ett konstant djup eller om det är viktigare med en riklig 

tillströmning. Med ett långt filterrör fås mer vatten, men också en större känslighet för 

nivåförändringar hos grundvattnet. Grundvattennivån ska med fördel aldrig ligga över eller 



under filterröret. Om flödet är större i ett visst jordskikt ska filterröret täcka in den delen så att 

ett stort flöde fås in i röret. (SGF 2004)  

 

Vatten som står stilla i röret är inte representativt. För att provet ska vara representativt måste 

vattnet omsättas, med en pump eller hämtare. Vattnet ska omsättas tills värdena är konstanta. 

Om noggrannheten behöver vara stor kan flera prover tas för att veta när värdena blivit 

konstanta. Annars finns riktvärdet att minst tre rörvolymer med vatten bör pumpas upp och att 

elektriska konduktiviteten och/eller pH ska variera med mindre än 10%. (Naturvårdsverket 

1994) Mer information om olika installationsmetoder och val av dessa finns i SGF: rapport 

Fälthandbok Miljötekniska undersökningar (SGF 2004). 

 

 

  

  



Referenser 

Svenska Geotekniska Föreningen, SGF. (2004). Fälthandbok Miljötekniska 

markundersökningar. Linköping: SGF. (SGF Rapport 1:2004) Tillgänglig: 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-

klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/undersokning-och-

efterbehandling/SGFfalthandbok.pdf (2016-04-13) 

 

Naturvårdsverket. (1994). Vägledning för miljötekniska markundersökningar – Del II: 

Fältarbete. Stockholm: Naturvårdsverket. (Rapport 4311) Tillgänglig: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-4311-0.pdf?pid=2702 (2016-

04-13) 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/undersokning-och-efterbehandling/SGFfalthandbok.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/undersokning-och-efterbehandling/SGFfalthandbok.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/undersokning-och-efterbehandling/SGFfalthandbok.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-4311-0.pdf?pid=2702


 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Lrapport 

Dokumentkod 
W1650/L02 

Datum 
13/416 

Ersätter 

  Författare 
Elin Norberg 

Handledare  Rapportnamn 
Faktasök, VISS 

 

 

Faktasök, VISS 
 
VattenInformationsSystem Sverige (VISS) har tagits fram av vattenmyndigheterna, 

länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten. VISS finns tillgänglig på internet och 

består av tre delar, den största och huvudsakliga delen är databasen. Där finns information om 

Sveriges och delar av Norges vatten som kartlagts och klassificerats. Databasen finns 

tillgänglig på Internet och innehåller information om vatten i Sverige med avseende på bl.a. 

statusklassning, miljökvalitetsnormer, miljöövervakning, skyddade områden och vilka 

vattenrelaterade åtgärder som genomförs. De andra delarna är Karta, vilken ger en överblick 

på det geografiska område sökningen avser och VISSHjälp, där sökfunktionerna och viktiga 

begrepp som behövs för sökning förklaras. Där finns även tillgång till styrande dockument så 

som lagar, direktiv och föreskrifter. I databasen kan, genom avancerad sökning, 

tillhandahållas information om vilka miljöövervakningsstationer som finns i ett visst område. 

Information om vad som mäts, hur ofta det sker och när senaste mätningen genomfördes finns 

för varje station. Vissa stationer är hemliga, dessa visas inte i VISS. (VISS Center 2013) 

 

VISS Center (2013). Hitta ditt vatten  en handledning. Jönköping: Länsstyrelsen i 
Jönköping. Tillgänglig: 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/SiteCollectionDocuments/sv/Hitta%20ditt%20v

atten%20%20en%20handledning%202013_liten.pdf 
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Allmänt om vattenförvaltningen 
 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har ett syfte att uppnå en långsiktig hållbar 

förvaltning av våra vattenresurser. Direktivet kompletteras av tre dotterdirektiv där ett av dem 

är för grundvatten (2006/118/EG). Syftet med vattenförvaltningen för grundvatten är att nå 

målen om god grundvattenstatus som anges i artikel 4 i EU:s ramdirektiv. Det kräver även 

säkrare bakgrundvärden i grundvattenmiljöer. Vattenförvaltningens arbetsmoment för 

grundvatten bedrivs i sexåriga förvaltningscykler. Den nuvarande cykeln påbörjades 2015 och 

bedrivs fram till 2021. (SGU, 2016)  

 

Enligt artikel 4 i EU:s ramdirektiv (2000/60/EG) innebär grundvattenarbetet att: 

 

1. Förebyggande och begränsningar av föroreningar till grundvattnet skall genomföras. 

2. Säkerställa en balans mellan uttag och grundvattenbildning  

3. Motverka varje eventuell betydande tendens till ökning av koncentrationen av alla 

föroreningar som orsakas av mänskliga verksamhet. 

 

  

 

Riktvärde för grundvatten:  

”Den koncentration av ett särskilt specifikt förorenande ämne eller föroreningsindikator i 

grundvatten som inte bör överskridas, fastställd som en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § 

2 miljöbalken. Ett riktvärde för grundvatten kan gälla för en grundvattenförekomst eller en 

grupp av grundvattenförekomster, ett vattendistrikt, svensk del av ett internationellt 

avrinningsdistrikt eller på nationell nivå, SGU-FS 2013:2.” (SGU:s vattenförvaltning av 

grundvatten 2014, bilaga 1) 
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Sammanfattning 

SGU genomför kartläggning och uppdelning av grundvatten i grundvattenförekomster.                 

Förekomsterna kan i sin tur delas in i grupper för att underlätta övervakning. För att övervaka                               

på rätt sätt utförs riskbedömning för varje förekomst, det finns tre kriterier för att en                             

grundvattneförekomst ska bedömmas vara utsatt för risk. För varje förekomst ska bl.a.                       

beskrivas vilka påverkanskällor från männsklig aktivitet som finns i närheten, vart                     

förekomsten är och hur gränserna ser ut. Kartläggningen består av en inledande och vid behov                             

en fördjupande kartläggning, där riskerna förtydligas. För att förstå och kartlägga på ett bra                           

sätt kan en konceptuell modell användas, vilken kortfattas förklaras under rubriken                     

“konceptuell modell”. Rapporten är en sammanfattning av kapitel 4 i SGUs Rapport                       

“Vattenförvaltning av grundvatten”. (SGU 2014) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kartläggning av Grundvattenförekomster 
Sammanfattning kap. fyra i rapporten “Vatenförvaltning av grundvatten” 
 

En grundvattenförekomst är “en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvifärer” 

(Bottenhavets vattendistrikt 2010). Grundvattenförekomster kartläggs för att ge en förståelse 

av förekomsten som ett system. I Sverige, Norge och Finland är grundvattenmagasinen 

mycket mindre än i största delen av Europa. Det beror på att landskapet i Sverige präglas av 

isavlagringar från den senaste istiden medan grundvattenförekomster i övriga Europa ofta 

kommer från stora grundvattenmagasin i berggrunden. I Sverige finns det tre typer av 

Grudvattenförekomster. Dessa är Sand och grusavlagringar, Sedimentär berggrund och 

Övriga geologiska bildningar. I Sand och grusavlagringar ingår Isälvsavlagringar så som 

deltan och grusåsar. Grundvattenförekomsterna i Sverige har avgränsats av SGU utifrån 

grundvattenmagasinen, med underlag från hydrogeologisk kartering. Bestämning av 

grundvattenförekomster kan ibland omvärderas, så att avgränsningen blir en annan, vilket 

beror på ny och bättre information om platsen. Om förekomsten påverkas olika av mänsklig 

aktivitet vid olika platser eller om fördelingen av ämnen är olika kan det vara bra att dela upp 

förekomsten. Hydrauliskt är förutsättningen för att kunna dela upp en grundvattenförekomst 

att det inte ska ske någon spridning av föroreningar från den ena till den andra förekomsten. 

(SGU 2014) 

 

Gruppering 

För att att kartlägga grundvattenförekomster kan de grupperas. De kan grupperas om hela 

området har likartade geologiska och geotermiska egenskaper och likartad mänsklig aktivitet. 

Grupperingen görs för att underlätta hanteringen av grundvatten. På så vis är det möjligt att 

titta på större områden vid bl.a. riskbedömning. (SGU 2014) 

 

Inledande kartläggning 

SGUs kartläggning av vattenförekomster startar med en inledande kartläggning. Där ska 

följande punkter används för att beskriva den aktuella grundvattenförekomsten. Informationen 

läggs sedan in i VISS. (SGU 2014) 

 

• Den unika identiteten  



• Läget och dess gränser  

• Den geografiska regionen  

• Typ av grundvattenmagasin  

• Magasinets geologiska bildningssätt  

• Tillrinningsområde • Magasinets sårbarhet  

• Akvatiska ekosystem i anslutning  

• Terrestra ekosystem beroende av grundvatten  

• Gruppering, om förekomsten är med i en 

 

Kartläggning och analys är ett mycket viktigt grundläggande arbete för 

vattenförvaltninggarbetet. Kartläggning av mänskliga föroreningskällor vid olika vatten leder 

till att man vid övervakning och åtgärder kan lägga fokus på vattenförekomster som är särskilt 

utsatta. Förvaltningen utgår från grundvattenförekomster när riskbedömningar på grundvatten 

görs. I bedömningen ingår risk för ändrad kemisk status och risk för ändrade nivåer 

(kvantitativ bedömning), den genomförs för att bedöma om det finns risk att miljöer i 

anslutning till vattnet försämras och om det finns risk att det ej går att använda till dricks, 

industri eller bevattningsvatten. Denna kartläggning är ofta nog för att kunna göra en 

konceptuell modell. (SGU 2014) 

 

Konceptuell modell 

Beskriver vattenförekomsten som ett system där modellen visar en förenklad bild av 

systemets hydrologiska förhållanden, d.v.s. flödesvägar och omsättning av GV. Det är en 

dynamisk modell som utvecklas när mer data blir tillgänglig och kan matas in och när 

modellen har testats i praktiken. Utveckling av modellen är jätteviktig för att den ska stämma 

och för att rätt åtgärder ska kunna genomföras. (SGU 2014) 

 

Risk 

Om ett akvatiskt ekosystem (Ytvatten) är påverkat av extern källa ska det undersökas om 

geundvattenförekomster i anslutning har påverkat ekosystemets kemi eller tillflöde och om 

det beror på mänskilg aktivitet. Dessa måste upfylla miljökvalitetsnormerna. För terrestra 

sysrem (GV) finns inga miljökvalitetsnormer att utgå från inom ramen för vattenmyndigheten. 



De källor som skulle kunna påverka GVförekomster ska identifieras och vilka ämnen som 

kan läcka ut ska kartläggas. Det kan handla om punkt eller diffusa källor. (SGU 2014) 

 

Om uttaget av GV är stort kan saltvatten tränga in. Höga salthalter kan även förekomma i för 

djupt borrade brunnar. Varje föroreningskälla ska ha en unik “identitet” och mycket nogrannt 

angivna koordinater. Det är viktigt att identifiera källor som kan ge upphov till spridning av 

föroreningar som genom åtgärd måste förhindras. De ämnen som det handlar om finns listade 

i 2000/60/EG. (SGU 2014) 

 

Riskbedömning ska göras för alla GVförekomster för att undersöka om de kan uppnå målen i 

vattendirektivet artikel 4. Kortfattat är målet i artikel 4 att GVförekomsten ska ge en 

långsiktigt hållbar vattenförsörjning och en bra miljö för de ekosystem som är beroende av 

förekomsten. Bedömningen ska grundas i information från grundläggande kartläggning om 

påverkanskällor, GVanvändning, anslutna akvatiska o terrestra ekosystem och GVs sårbarhet 

för föroreningar eller vattenuttag. Om GV anses utsättas för risk måste fördjupad kartläggning 

äga rum. Detta då det finns en stor osäkerhet vid riskbedömning, bl.a. för att GVförekomster 

generellt sett är heterogena. Därför blir den inledande kartläggningen inte inte helt fullständig 

och inte repressentativ för hela förekomsten. (SGU 2014) 

 

Det finns tre kriterier för att en GVförekomst ska bedömmas vara utsatt för risk. Det första är 

att den inledande kartläggningen visar att GV är eller kan utsättas eller är utsatt för betydande 

påverkan från mänsklig aktivitet. Det andra är att någon del av övervakningen av 

GVförekomsten visar eller indikerar en stigande trend i föroreningar genererade av 

människan. Det tredje är att någon del av övervakningan av GVförekomsten visar så höga 

halter av föroreningar genererade från mänsklig aktivitet att de riskerar att skada människa 

och/eller miljö, enlig SGUs bedömningsgrunder. (SGU 2014) 

 

För att genomföra riskbedömning kan SGUs bedömninigsgrunder användas som stöd i så stor 

utsträckning som det går. Bedömningsgrunderna tar upp flertalet parametrar som kan påverka 

grundvattnets kemiska och fysikaliska status. Vissa av dessa kommer sig av mänskil påverkan 

medan andra är naturliga. Vid vattenförvaltningens arbete ska endast bedömningsgrunderna 

för skadliga ämnen från mänskliga föroreningar användas. Halter av förorenande ämnen som 



överstiger klassgrämnsen mellan tre och fyra ska generellt sett anses var utsatta för risk. Detta 

kan dock variera beroende på vilken förekomst det handlar om. (SGU 2014) 

 

Fördjupad kartläggning 

Om en vattenförekomst inte anses uppnå god status efter den inledande kartläggningen ska 

fördjupad kartläggning genomföras. Anledningen till att den fördjupade kartläggningen sker 

är för att kunna fastlägga resultatet från riskbedömningen. Resultatet från denna kartläggning 

ska ligga till grund för åtgärdsförslag och fastställande av miljökvalitetsnormer. Den data som 

finns tillgänglig från kontrollerande övervakning ska med hjälp av kriterierna i SGUs 

bedömningsgrunder användas vid fastställande av en vattenförekomsts kemiska status. 

Förutom den informationen finns en rad andra punkter med kompletterande information som 

kan behöva läggas till om den inledande kartläggningen inte var tillräcklig. När en förekomst 

bedömts vara utsatt för risk ska vattenmyndigheten bl.a. föreslå riktvärden och åtgärd för att 

ta bort konsekvenserna av risken. Förekomsten ska anses vara i risk tills dess att åtgärden 

bevisligen gett önskat resultat. Om förekomsten ej är utsatt för riskanses den ha god status. 

Alla grundvattenförekomsters status skall uppföljas genom kontinuerlig övervakning enligt 

SGUs föreskrifter om övervakning. Vattenförvaltningen har även i uppgift att i ett register 

föra in information om de grundvattenförekomster som enligt EUlag ska vara skyddade. 

Dessa områden är Natura 2000områden där vatenstatusen utgör en viktig del i att uppfylla de 

krav som ställs på ett sådant område (SGU 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Källor 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattndistrikt vid Länsstyrelsen i Västernorrland (2010). 

Förvaltningsplan Bottenhavets vattendistrikt 20092015. Bromma: Vattenmyndigheten i 
Bottemhavets vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västernorrland: (2010:1 ISSN: 

1403624X. Tillgänglig). Tillgänglig: 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/bottenhavet/forvaltnings

plan/forvaltningsplan20092015.pds  

SGU (2014). Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten.Uppsala: SGU: (SGUrapport 
2014:31) Tillgänglig: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431rapport.pdf 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/bottenhavet/forvaltningsplan/forvaltningsplan-2009-2015.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/bottenhavet/forvaltningsplan/forvaltningsplan-2009-2015.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431-rapport.pdf
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Sammanfattning s. 815 "Vattenförvaltning av 

grundvatten" 
 

Sammanfattning  

Detta är en sammanfattning av sidorna 815 i vägledningen “Vattenförvaltning av 

grundvatten”, som är en vägledning som kommer ligga till grund för projektet “Grundvatten”. 

Sidorna behandlar Vattenförvatlningens krav på miljöövervakningen av grundvatten i 

Sverige, SGU:s roll i detta, samt hur kartläggningen, bedömning och övervakning av 

grundvatten organiseras genom vattenförvaltningscykeln. 

 

   



Ramdirektivet för vatten  Vattenförvaltningen  

Ramdirektivet för vatten, Vattendirektivet, är ett direktiv som alla EU:s länder enats om. 

Direktivet rymmer förvaltningen av sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. De 

riktlinjer som ges via Vattendirektivet är så kallade minimikrav, vilket innebär att det är upp 

till varje land inom EU att skärpa kraven ytterligare för att garantera ännu bättre 

vattenkvalitet. I Sverige ingår Vattendirektivets bestämmelser och riktlinjer i miljöbalken, 

vattenförvaltningsförordningen och i länsstyrelseinstruktion. Mestadels tillämpas 

Vattendirektivet inom vattenförvaltningsförordningen. (SGU, 2014) 

 

SGU 

Sveriges Geologiska Undersökning(SGU) ger ut instruktioner om hur arbetet med bland 

annat kartläggning, övervakning och statusklassificering av grundvatten ska genomföras. 

Som komplement till SGU:s föreskrifter finns Europeiska vägledningar framtagna för att 

underlätta tillämpningen av Vattendirektivet i EU:s medlemsländer. (SGU, 2014) 

Vattenförvaltningscykeln  

Inom Vattenförvaltningen finns de grundvatten som används som dricksvatten samt de 

grundvatten som är viktiga för att en god ekologiska status upprätthålls. Arbetet med 

Vattenförvaltning genomförs under en tidsperiod på sex år, och kallas 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten. Vattenförvaltningscykeln inleds med kartläggning 

och riskbedömning. (SGU, 2014) 

Övervakning 

Minst vart sjätte år ska samtliga grundvattenförekomster övervakas. Övervakning innebär att 

prover tas och analyseras. Den typ av övervakning som genomförs vart sjätte år kallas  för 

kontrollerande övervakning, och ett av dess syfte är att bekräfta den genomförda 

riskbedömningen. Övervakningen ska innefatta samtliga parametrar som finns med i SGU:s 

föreskrifter. (SGU, 2014) 

 



För de grundvatten som riskerar att inte uppnå god ekologisk status genomförs så kallad 

operativ övervakning. Detta görs genom provtagning, men endast de ämnen som lett till att 

den operativa övervakningen var nödvändig analyseras därefter. Den operativa 

övervakningen genomförs under hela vattenförvaltningscykeln om det bedömdes att risker 

fanns vid den kontrollerande övervakningen. Då detta görs finns möjlighet att följa effekterna 

av åtgärder samt följa eventuell försämrad vattenkvalitet. (SGU, 2014) 

 

Förutom kontroll av vattenkvaliteten övervakas även grundvattnets kvantitativa status. 

Genom att grundvattennivån mäts går det att kontrollera huruvida det råder balans mellan 

grundvattenbildning och uttag orsakad av människan. Dessutom kan stigande 

grundvattennivåer innebära problem. Denna typ av övervakning delas dock inte in i 

kontrollerade och operativ. (SGU, 2014) 

 

Framtagande av miljökvalitetsnormer  

Om det visar sig att grundvattenförekomstens status riskerar att försämras på grund av 

mänsklig påverkan ska miljökvalitetsnormer tas fram. I normerna konstateras vad som krävs 

för att grundvattnet i fortsättningen ska kunna hålla en god status. Om en 

grundvattenförekomst inte anses vara riskutsatt ska inga miljökvalitetsnormer tas fram. 

(SGU, 2014) 

 

Referenser  

SGU (2014), Vattenförvaltning av grundvatten, Uppsala (SGUrapport 2014:31), tillgänglig: 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431rapport.pdf  [20160411] 
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Sammanfattning 
Grundvattenförekomsterna delas in i tio regioner och sex olika typer av provtagningsplatser. 

Syftet med det är att kunna jämföra resultat från olika grundvattenförekomster. Det finns en 

enorm referensdatabas med provtagningsanalyser från brunnar och dyl. i hela Sverige. Med 

hjälp av bedömningsgrunderna kan grundvattnet bedömmas utifrån aspekterna; råvatten för 

dricksvatten, växt och djurliv och markstabilitet. Bedömningsgrunderna är en vägledning, 

vilka parametrar som ska ingå i övervakningen av grundvatten regleras istället av SGU:s 

föreskrifter (SGUFS 2006:2). Statistik som finns i Bedömningsgrunder kan användas för att 
dra slutsatser om de enstaka prov som erhållits från en viss provtagningsplats. 

Tillståndsklassning och påverkansbedömning görs för de flesta parametrarna genom 

indelning i fem klasser (fem för tillstånd och fem för påverkan). Indelningen i klasser har 

anpassats efter bakgrundsvärden, gräns/riktvärden från Livsmedelsverket/Socialstyrelsen 

och de riktvärden som används inom vattenförvaltningen.  

 

I rapporten beskrivs olika ämnen, dess påverkan på vattnet, bakgrundshalter och annats som 

behövs för bedömingen. Det finns också värden för tillståndklassning och 

påverkansbedömning. Dessutom finns statistik för många ämnen från olika regioner. 

   



Sammanfattning av Bedömningsgrunder 
 
Indelning av grundvattenförekomserna görs i tio regioner och sex stycken olika typer av 

provtagningsplatser, baserat på bl.a. djup, uttagsmängd och konstruktionsmaterial. Tidigare 

indelning i fem grundvattenmiljöer, vilket utgår från var vattnet ligger, i berg eller i en grusås 

t.ex. Indelningen syftar bland annat till att kunna jämföra data från olika platser.  Indelningen 

av de tio regionerna utgår från bergrund, jordart, klimat och hydrologi. Namngivning och kort 

beskrivning av varje region finns på sidorna 26 och 27 i Bedömningsgrunder. De sex typerna 
av provtagningsplatser är större vattentäckter grävda eller borrade i jordlager, mindre 

vattentäckter grävda eller borrade i jordlager, källor, grundvattenrör (oftast borrade i 

jordlager), större vattentäckter borrade i berg och mindre vattentäckter borrade i berg. Med 

mindre vattentäckter menas enskilda brunnar och större vattentäckter är sådana som ger mer 
än 10 m3 per dygn. Då en provplats inte riktigt faller in under någon av dessa sex görs en 
bedömning av vilken typ av provplats det är bäst att jämföra resultaten med och indelningen 

sker efter detta.  

  

Det finns en referensdatabas med grundvattenanalyser från 47 000 

brunnar/vattentäkter/källor/rör i Sverige. Databasen består av tre olika delar; SGU:s 

miljöövervakning och regional miljöövervakning vars data lagras hos SGU, 

Vattentäktsarkivet från kommunala och andra större vattentäkter, och Kemiarkivet med data 

från enskilda vattentäkter (främst privata brunnar). SGU:s vattentäktsarkiv förkortas DGV. 

Den nationella övervakningen delas upp i en övervakning av trender vid 80 stationer och en 

extensiv övervakning med provtagning vart sjätte år vid 468 stationer. 

  

Nya bedömningsgrunder har tagits fram efter ett nytt EUdirektiv för att täcka in en större del 

av de kemiska ämnen som förekommer i grundvatten och som har koppling till mänsklig 

aktivitet och kan medföra att vattnet inte är lämpligt som dricksvatten eller är miljöfarligt.  

 

Grundvattnet kan med hjälp av bedömningsgrunderna bedömas utifrån tre aspekter: Råvatten 

för dricksvatten, växt och djurliv och markstabilitet (grundvattennivåns påverkan på denna). 



Bedömningsgrunder berör inte bedömningar av huruvida grundvattnet är lämpligt som 
livsmiljö för olika organismer.  

 

I SGUs föreskrifter (SGUFS 2006:2) om övervakning av grundvatten enligt 

vattenförvaltningsförordningen (VFF) finns angivet vilka parametrar som är obligatoriska 

och vilka som bör ingå vid övervakning av grundvattnets kemiska sammansättning enligt 

VFF. Bedömningsgrunderna är endast en vägledning och har alltså ingen rättslig verkan. 

 

Skillnader mellan grundvatten och ytvatten är bl.a. att grundvatten oftast har högre jonstyrka 

än ytvatten och att ytligt grundvatten är surare och har högre metallhalter än många ytvatten. 

Om beräkningar för hur grundvattnet påverkar halter i ytvattnet ska göras är det viktigt att 

tänka på vilket djup värden för grundvattnet är tagna och den utspädning som sker när 

grundvattnet rinner ut i t.ex. en sjö. 

 

Den statistik som redovisas i bilaga 10 i Bedömningsgrunder kan användas för att få en 
uppfattning av vilka slutsatser som kan dras av ett enstaka prov. Detta är användbart eftersom 

ett enstaka prov på en viss plats inte nödvändigtvis säger något om hela förekomsten. Genom 

att jämföra med andra mätningar (i t.ex. bilaga 10) kan ändå en uppfattning av huruvida 

mätvärdet ligger inom den normala spridningen eller inte bildas. Även annan referensdata 

som finns i Bedömningsgrunder kan användas för att avgöra om provvärden motsvarar 
normala värden eller om grundvattenförekomsten har utsatts för mänsklig påverkan. 

 

För de flesta parametrarna klassas vattnets tillstånd i fem klasser, 1 till 5. Klassindelningen är 

baserad hur stora effekter olika halter får. För en del ämnen görs även bedömning av 

påverkan. Även den delas in i fem klasser där 1 motsvarar ingen/obetydlig påverkan och 5 en 

mycket stor påverkan. Klassningen har anpassats efter de bakgrundsvärden som har beräknats 

för de ämnen som förekommer naturligt. Dessutom har hänsyn tagits till de 

gränsvärden/riktvärden som Livsmedelsverket respektive Socialstyrelsen har tagit fram, så att 

om dessa överskrids blir klassningen 5, dvs Mycket hög halt/Mycket stor påverkan. 

Klassgränserna är även anpassade efter de riktvärden som används inom vattenförvaltningen, 

men vattenförvaltning ska fortfarande utgå från de föreskrifter som finns, och inte från 

Bedömningsgrunder. 



 

Bedömningsgrunder tar upp de ämnen och parametrar som tillståndsklassning och 
påverkansbedömning gjorts för, först på nationell nivå och sedan på regionnivå. Vad 

ämnena/parametrarna är och hur de påverkar beskrivs. Dessutom behandlas för alla 

ämnen/parametrar följande punkter: 

● Riktvärden och utgångspunkt för att vända trend  

● Bakgrundshalter 

● Halter i dricksvatten 

● Påverkan på ytvatten  

● Påverkan från deposition, jordbruk, skogsbruk, gruvavfall och vid avsänkning av 

grundvattenytan 

● Bedömning av tillstånd  

Det finns också tabeller för tillståndsklassning och påverkansbedömning. 

 

Rapporten innehåller även bedömning för det kvantitativa tillståndet. Kapitlett Grundvattnets 
kvantitet behandlar lagar, miljömål och vad som påverkar grundvattennivåer. Dessutom 
innehåller kapitlett metoder för bedömning av grundvattnets kvantitativa tillstånd och grad av 

påverkan. I bilagorna till rapporten finns bl.a. tabeller över bakgrundsvärden, några ämnens 

halter i markvatten, information om provtagning och analys, översiktlig statistik med regional 

indelning (för en massa ämnen och parametrar) och Livsmedelsverkets/Socialstyrelsens 

gräns/riktvärden. I bilaga 4, Provtagning och analys, beskrivs hur provtagningen bör gå till, 
det vill säga hur proverna ska tas, när på året och hur många. 

 

Hela texten från (SGU, 2013) 

 

 

Referenser 
Sveriges geologiska undersökning (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten. Uppsala: 
Sveriges geologiska undersökning. (2013:01). Tillgänglig: 
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1301rapport.pdf [20160414] 

 
 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1301-rapport.pdf
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Sammanfattning 

Miljökvalitetsnormer för grundvatten tas fram för att säkerställa att god grundvattenstatus 

uppnås. Det finns tre former av miljökvalitetsnormer: riktvärde, utgångspunkt för att vända en 

trend och god kvantitativstatus. 

Statusklassificering bedömer tillståndet av grundvatten, där både grundvattnets kemiska och 

kvantitativa status bestämmas. Denna klassificering sker i slutet av varje förvaltningscykel. 

Vid klassificering av kemisk grundvattenstatus beräknas medelvärdet av de relevanta 

förorening ämnen och jämförs sedan med fastställda riktvärden. Om riktvärde överskrids vid 

någon av provtagningsplatserna är det viktigt att kontrollera att provtagningsplatsen är 

representativ för grundvattenförekomsten.  



Miljökvalitetsnormer för grundvatten 

 

Målet med en miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomst är att säkerställa att god 

grundvattenstatus uppnås. Ett åtgärdsprogram är kopplade till miljökvalitetsnormerna för att 

normerna ska kunna uppfyllas enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. I åtgärdsprogrammet ska åtgärder 

och ansvariga myndigheter eller kommun framgå.  

 

Icke-försämringskrav gäller för alla grundvatten enligt 4 kap. 2 och 5 §§ i 

vattenförvaltningsförordningen och innebär att alla grundvattenförekomster ska bevara god 

status och att mänskliga verksamheter inte får försämra detta tillstånd. För grundvatten som 

inte har miljökvalitetsnormer ska detta krav följas genom de allmänna hänsynsreglerna i 2 

kap. miljöbalken. (SGU:s vattenförvaltning av grundvatten 2014, 55) 

De tre miljökvalitetsnormer för en grundvattenförekomst är: 

 

1. Miljökvalitetsnorm i form av riktvärde 

2. Miljökvalitetsnorm i form av utgångspunkt för att vända en trend 

3. Miljökvalitetsnorm i form av god kvantitativstatus 

 

Vilken eller vilka av dessa fastställs beroende på resultatet från kartläggningen och 

riskbedömningen från övervakningen av kemisk och kvantitativ status.  

 

Enligt artikel 6.3 i Grundvattendirektivet (direktiv 2006/118/EG) kan undantaget från att 

uppnå god grundvattenstatus medges om vattenmyndigheterna efter en operativ övervakning 

bedömer att grundvattnet inte kan uppnå god status på grund av naturliga skäl, att åtgärderna 

blir orimliga dyra eller för att de är tekniskt omöjliga. (SGU:s vattenförvaltning av 

grundvatten 2014, 57) 

 

 

Miljökvalitetsnormer i form av riktvärde 

Riktvärdet sätts för en eller flera grundvattenförekomster och den motsvarar 

grundvattendirektivets tröskelvärde. Därmed bör koncentrationen som riktvärdet anger inte 

överskridas. Riktvärdena ses över minst en gång varje förvaltningscykel. (SGU:s 

vattenförvaltning av grundvatten 2014, 57) 



 

Riktvärden för nitrat och bekämpningsmedel omfattas av EU-gemensamma riktvärden 

(kvalitetsnormer) enligt Grundvattendirektivets (2006/118/EG)bilaga, se tabell 1.’ (SGU:s 

vattenförvaltning av grundvatten 2014, 68) 

 

Parameter Riktvärde för grundvatten 

Nitrat 50 mg/l 

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel 0,1 μg/l för varje enskilt ämne  

Inkl. metaboliter, nedbrytnings- och 

reaktionsprodukter 

0,5 μg/l totalt 

 

 

Riktvärden för övriga ämnen, dvs. som inte har EU-gemensamma riktvärden tas fram enligt 

SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering. (SGU:s vattenförvaltning 

av grundvatten 2014, 59) 

 

 

Miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända en trend 

De förekomsterna som medför en betydande uppåtgående trend av föroreningskoncentrationer 

är utgångspunkten för att vändningen av en trend ska framställas. Målet är för att förhindra att 

halterna överskridas riktvärdet. (SGU:s vattenförvaltning av grundvatten 2014, 64) 

 

Tillvägagångssätt för att identifiera trender 

1.) Krav på övervakningsstation och hur ofta provet tas 

2.) Krav på metoder som används vid övervakning 

3.) Krav på metoder som används vid trendbedömning 

4.) Analysvärde under kvantifieringsgränsen 

(SGU:s vattenförvaltning av grundvatten 2014, 66) 

 

Utgångspunkt av de generella koncentrationerna för att vända en trend för vissa ämnen finns i 

SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering. (SGU:s vattenförvaltning 

av grundvatten 2014, 67) 

 



 

Miljökvalitetsnormer i form av god kvantitativ status 

Grundvattenförekomster som bedöms vara utsatt för risk att inte uppnå god kvantitativ status 

ska miljökvalitetsnorm fastställs. Där normen sätter upp ett intervall för hur mycket 

vattennivåerna får variera i grundvattenförekomsten. Intervallet som fastställs ska ha 

betydelse för både vattenförsörjning och påverkan av anslutna ekosystem. (SGU:s 

vattenförvaltning av grundvatten 2014, 68) 

 

 

Statusklassificering (SGU-FS 2013:2) 

Statusklassificering sker i slutet av varje förvaltningscykel, där både grundvattnets kemiska 

och kvantitativa status bestämmas. En kontroll av vattenförvaltningens mål om god 

grundvattenstatus genomföras. 

 

Grundvattenstatus definieras som: 

”Grundvattenförekomst eller grupper av grundvattenförekomster har god grundvattenstatus 

om de efter genomförd kartläggning och analys har bedömts att utan risk kunna uppnå eller 

bibehålla god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus 2021.”   

Statusklassificering ska genomföras för alla grundvattenförekomster, där god 

grundvattenstatus innebär att grundvattenförekomst har både god kvantitativ och god kemisk 

status. (SGU:s vattenförvaltning av grundvatten 2014, 69) 

 

 Klassificering av kvantitativ grundvattenstatus:  

Grundvattenförekomster har god kvantitativ status när det råder balans mellan den 

långsiktiga uttagsnivån och grundvattenbildning. Två viktiga kriterierna för god 

kvantitativ status är att alla förändringar i grundvattennivåerna inte ska påverka 

inträngning av förorenade ämnen eller ge negativa effekter till ekosystem. (SGU:s 

vattenförvaltning av grundvatten 2014, 70) 

 

 Klassificering av kemisk grundvattenstatus: 

Vid statusklassificering kontrolleras att riktvärdena inte överskrids. För att kunna 

bedöma status börja man först med att samla in de data som finns från övervakningen. 

Medelvärdet av relevanta ämnen beräknas och jämförs sedan med de fastställda 



riktvärdena. Om resultatet visar att riktvärdena har överstigit den gräns som fastställs 

vid någon av provtagningsplatserna behöver hänsyn tas till. (SGU:s vattenförvaltning 

av grundvatten 2014, 71) 

 

Det är även viktigt att kontrollera om provtagningsplatsen är representativ för 

förekomsten. För att kunna bedöma detta behöver man tar hänsyn till hur vattnet 

flödar. En annan viktig metod är konceptuell modell som studerar flödesvägar och 

föroreningskällor. På så sätt fungerar modellen som underlag för läge av 

övervakningsstationer.  

 

En generell regel som gäller vid bedömning av status är om provtagningsplatserna där 

riktvärden överskrids representerar mer än tjugo procent av förekomstens totala area 

ska klassificeringen av kemisk status ges som otillfredsställande. Dock finns det 

undantag när 20- procentregeln inte kan tillämpas. (SGU:s vattenförvaltning av 

grundvatten 2014, 73) 

 

Miljöövervakningsdata ligger till grund för statusklassificering. I vissa undantag kan 

expertbedömning komma i fråga som ett komplement till vattenkvalitetsdata/ analysresultat. 

(SGU:s vattenförvaltning av grundvatten 2014, 75) 
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rapport.pdf [2016-04-13] 

 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431-rapport.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431-rapport.pdf


 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Arbetsrapport 
Dokumentkod 
W1650 / L11 

Datum 
20160419 

Ersätter 

  Författare 
Malin Eriksson och Elin Norberg 

Handledare 
Fritjof Fagerlund 

Rapportnamn 
Konceptuell modell 

 

Sammanfattning 
Konceptuella modeller är enkla beskrivningar av ett system och dess mekanismer. När en 

konceptuell modell tas fram för ett grundvattensystem ska modellen ge en god bild av hur 

systemet ser ut och fungerar. Därför behövs ofta både analyser av befintlig data och eget 

fältarbete göras. Det finns många parametrar som behöver beskrivas för att modellen av 

systemet ska bli tydlig. Hur området är definierat, geologin på platsen, tillrinningsområden, 

grundvattenbildning och vattenflöden är exempel på saker som bör undersökas. Dessutom bör 

den övervakning och den mänskliga påverkan som sker på platsen beskrivas. Allt arbete med 

modellen dokumenteras noggrannt så att modellen kan förbättras när mer information blir 

tillgänglig. 

   



Konceptuella modeller 
 
Konceptuella modeller är grundläggande beskrivningar av ett system och dess mekanismer. 

Dessa enkla modeller som ofta är formulerade på ett vardagligt och lättbegripligt språk kan 

ligga till grund för mer avancerade och konkreta modeller. Utifrån en konceptuell modell kan 

ibland en matematisk modell byggas. (Gerlee & Lundh, 2012).  

 

Konceptuella modeller för grundvattenvattenförekomster 

En konceptuell modell för ett grundvattensystem ska ge en träffande bild av hur 

grundvattenförekomsten ser ut och fungerar. Vid framtagande av sådana hydrologiska 

konceptuella modeller är det vanligt att både fältarbete och analys av befintlig data 

genomförs. Det är viktigt att hela processen kring den konceptuella modellen och allt 

framtaget material dokumenteras, så att modellen blir tydlig och kan förbättras när mer 

information tillkommer och förutsättningar ändras .(Brassington & Younger, 2010). Alla 

nedanstående rubriker utgör en lista på vad som kan ingå i en konceptuell modell som 

beskriver en grundvattenförekomst. 

 

Definition av område 

Som första steg är det bra att definiera vilket område den konceptuella modellen avser. Här 

ingår också att fastställa varför modellen ska göras och vilka eventuella problem som i 

slutändan ska lösas. (Brassington & Younger, 2010). För en vattenförekomst är det relevant 

att i detta steg ta fram information om hur väl definierade vattenmagasinets gränser är och 

hur de ser ut (Holgersson & Gustafsson, 2016). 

 

Geologi 

För att få en bild av geologin på platsen kan information om jordart, jordtyp, skiktning och 

berggrund tas fram (Holgersson & Gustafsson, 2016). Information om geologin så som typ av 

berggrund, berggrundens struktur samt bergartens kornstorlek och sammansättning är sådan 

information som har betydelse för systemets genomsläplighet och uppehållstid av 

grundvatten. Information om geologin är också viktig för att förstå sambandet mellan grund 

och ytvattenflöden. Geologisk information kan finnas i form av jordartskartor, geologiska 



kartor, topografiska kartor och borrhållsarkiv. Om informationen inte är tillräcklig kan ny 

kartläggning och borrning behöva göras. (Brassington & Younger, 2010). 

 

Flöden 

För att göra en bra konceptuell modell är det viktigt att veta hur de olika vattenflödena i 

området ser ut. Om flödesberäkningar redan är gjorda och dokumenterade kan det räcka att ta 

reda på om de fortfarande stämmer. Verkar det inte rimligt kan platsen behöva undersökas 

ytterligar. Det finns också en rad andra faktorer att ta reda på för att få en bra bild av flödet. 

Exempel på detta är att undersöka om flödet följer toppografin, varför det inte gör det om så 

är fallet samt att identifiera eventuella grundvattendelare och därmed se vart grundvattnet 

flödar. När dessa undersökningar och analyser görs är det viktigt att ta hänsyn till 

säsongsvariationer. (Holgersson & Gustafsson, 2016). Den hydrauliska konduktiviteten är 

också relevant att ta fram (McCarthy, 2016). Riktningen på grundvattenflödet mäts bäst 

genom att mäta vattennivån i olika rör och kombinera den informationen med geologisk data 

så som toppografi och typ av bergart. Från rören ska det inte förekomma någon pumpning av 

grundvatten då det kan påverka den naturliga riktningen. Flödeshastigheter och volymer till 

och från förekomsten, inom förekomsten och mellan grund och ytvatten är viktigt för 

modellen och kan beräknas genom användning av Darcys ekvation. En modell av 

vattenbalansen är viktigt då den visar hur mycket vatten som är tillgängligt och hur snabbt det 

byts ut. (Brassington & Younger, 2010). 

 

Påverkan 

Information om vilka källor som påverkar eller kan påverka en vattenförekomst kan tas fram 

till modellen, där punkt och diffusa källor listas. (Holgersson & Gustafsson, 2016). Det är 

viktigt att identifiera påverkanskällor för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att uppnå 

miljömålen. Vid identifiering av en påverkanskälla är det viktigt att ange koordinater, vilken 

del av grundvattnet den påverkar och vilka föroreningar som släpps ut från den. 

 

 



Tillrinningsområde 

Något som är viktigt att studera är grundvattenförekomstens tillrinningsområde. Till att börja 

med bör det undersökas om det finns ett tillrinningsområde definierat och hur det i sådana fall 

är definierat. En bedömning av tillförlitligheten bör göras och i vissa fall kanske 

tillrinningsområdet måste ritas om. (Holgersson & Gustafsson, 2016) När tillrinningsområdet 

ska bestämmas kan topografiska kartor över området användas (Brassington & Younger, 

2010). Tillrinningsområdet kan delas upp i tre stycken delområden, A,B och Cområde, där 

A är område med öppet vatten ovanpå förekomsten, B är delar av tillrinningsområdet där 

vatten infiltreras och genom perkolation når grundvattnet, och C är områden där det mesta av 

vattnet hamnar som ytvatten och lämnar området utan att bli grundvatten (McCarthy, 2016). 

För att åstadkomma detta och för att få en bra bild av tillrinningsområdet studeras de 

vattendrag, dammar och sjöar som finns i området. Om information om flödet i vattendragen 

inte finns kan det vara nödvändigt att göra mätningar. (Brassington & Younger, 2010) 

  

Grundvattenbildning och utströmning 

Hur tillrinningsområdet ser ut är viktigt för grundvattenbildningen. Grundvattenbildningen 

och även utströmningen från grundvattenförekomsten är i sin tur en viktig del i den 

konceptuella modellen. Parametrar som styr grundvattenbildningen är nederbörd, hur 

terrängen ser ut, om det finns hårdgjorda ytor i området och hur jord och berggrund ser ut. 

(Holgersson & Gustafsson, 2016) Då utströmningen ska beskrivas är det viktigt att tänka på 

om det finns grundvattendelare (Holgersson, 2016), bergrum eller tunnlar i förekomsten 

(Holgersson & Gustafsson, 2016).En grundvattendelare är en tänkt linje som avgränsar ett 

avrinningsområde (Rodhe, 2016b). Vatten som hamnar på olika sidor om grundvattendelaren 

kommer att rinna vidare till olika punkter. Grundvattendelaren sammanfaller ofta med 

ytvattendelaren eftersom grundvattennivån i många faller följer topografin. (Rodhe, 2016a) 

Även kopplingar till och utbyten med andra vatten bör tas hänsyn till (Holgersson, 2016). Då 

bör man fundera över hur utbytet sker och om det finns kvalitetsproblem i det anslutna 

vattnet (McCarthy, 2016). Till hjälp kan information i VISS användas, men samtidigt ska det 

avgöras om det är troligt att det som står i VISS stämmer. Mycket kan också uttydas från 

topografiska kartor (Brassington & Younger, 2010). Ytterligare punkt att ta upp är vilka delar 



av förekomsten och tillrinningsområdet som är in respektive utströmningsområden. 

(Holgersson & Gustafsson, 2016) 

  

Grundvattenuttag 

En aspekt att ta med när grundvattenförekomsten beskrivs är uttag som sker från 

grundvattnet. Vissa uttag kräver tillstånd och dessa finns det information om i Miljöboken. 

Det kan även finnas uttag som är kända men inte tillståndskrävande och uttagen kan vara 

både kommunala och enskilda. När det gäller enskilda uttag kan det vara bra att fundera över 

hur området ser ut med avseende på till exempel gårdar, eftersom dessa kan vara potentiella 

uttagsplatser som inte är registrerade. (Holgersson & Gustafsson, 2016) Den konceptuella 

modellen kan också innehålla information om hur stora uttag som är möjliga att göra från 

grundvattenförekomsten. Uppgifter om detta finns ofta registrerat i VISS. (Holgersson, 2016) 

  

Grundvattenövervakning 

Beskrivningen av grundvattenförekomsten bör också täcka hur miljöövervakningen ser ut för 

förekomsten, till exempel om det sker regional eller nationell miljöövervakning (McCarthy, 

2016). Information om provtagningsstationer, vilka analyser som görs på de olika stationerna 

och hur ofta provtagning sker går att finna i VISS (Vattenmyndigheterna, 2013). Även 

information om vilka andra brunnar eller källor som finns i området kan vara bra att ha med i 

modellen och likaså funderingar kring möjligheterna att etablera nya provtagningsplatser 

(Holgersson & Gustafsson, 2016). Ett arkiv med befintliga brunnar i hela Sverige finns hos 

Sveriges geologiska undersökning.   
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Lämpliga provtagningsplatser 
Källor är en bra provtagningsplats för att grundvattnet bildas löpande under tiden, ingen 
omsättning krävas innan provtagning och den kan ge en omfattande bild på kemiska 
egenskap i en stor område. oftast är jonstyrkan högre i övre än undre lager där ytligare 
källvatten möts. 
 
Vattentäkter som kan vara allmänna brunnar eller enskilda brunnar är också en bra 
provtagningsplats, för att brunnar oftast kontakt med stor grundvattenförekomst då kemisk 
egenskap för stora områder kan undersöks, och om brunnar använder ofta i vardag behöver 
inte omsättning innan provtaningen. Nackdelar är grundvattenförekomst är oftast skyddade, 
därför kan kemisk status bättre än andra. 
 
Grundvattenobservationsrör byggs om källor och vattentäkter inte finns i området. Nackdelar 
är provet representera litet området, och prov kan bli påverkade av material rör byggs av. 
 
Antalövervakningsstationer 
Minst tre provtagningsplatser över en grundvattenförekomsten krävs för att ge en 
representativ bild för kontrollerande övervakningen. Provtagningsplatser ska ta hänsyn till 
föroreningskällor, föroreningarnas egenskaper och grundvattnets strömningsriktningar. Om 
informationer saknas, ska provtagningsplatserna fördelas jämt över förekomsten. Det är 
bättre ha fler provtaningsplatser och ta prov inte ofta än få tal provtagningsplats och ta prov 
oftare. Operativ övervakning ska vara minst lika antal än kontrollerande övervakningen, 
gärna mer. 
 
Parametrar som ska övervakas 
Obligatorisk övervaka parametrar för kontrollerande övervakningen är syre, pH, 
konduktivitet, nitrat och ammonium samt ämnen i riskbedömningen som bidrar till icke god 
kemisk grundvattenstatus. 
 
Rekommenderade parametrar är joner som ge karaktär till vatten. t.ex. Vätekarbonat, sulfat, 
klorid, natrium, kalium, kalcium, magnesium, järn, mangan och aluminium. Även 
temperaturoch grundvattennivå är rekommenderade parametrar. 
 



Frivilliga parametrar är parametrar som påverkas av människor. t.ex. arsenik, kadmium, bly. 
 
Operativ övervakning ska ta prov på de parameter som leder till riskbedömning inte nå god 
kemisk grundvattenstatus. 
 
 
Referenser  
Sveriges geologiska undersökning. (2014). Vattenförvaltning av grundvatten. Uppsala ( 
SGUrapport 2014:31) Tillgänglig: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431 
rapport.pdf [20160413] 
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Sammanfattning 
EU:s ramdirektiv för vatten, Vattenförvatlningen, togs fram då behov fanns att samordna och 

planera arbetet med vattenresurser gemensamt genom EU. Syftet är att god keminsik och 

kvantitiativ status ska råda i samtliga grundvattenförekomster. Vattenförvaltningen ställer 

bland annat krav på att miljöövervakning av grundvatten ska genomföras inom varje 

medlemsland. Denna rapport beskriver hur implementeringen av Vattenförvaltningen har 

underlättats genom vägledande dokument samt hur Vattenförvaltningen har tillämpats i 

Sverige.  

   



Ramdirektivet för vatten  Vattenförvaltningen  

Ramdirektivet för vatten, Vattendirektivet, är ett direktiv som alla EU:s länder enats om. 

(SGU, 2014) Syftet är att förvalta samtliga EUländers vattenresurser så att de nyttjas på ett 

hållbart sätt. Orsakerna bakom direktivets införande var att det i EU saknades en 

övergripande planering och en samordning i politiken för att uppnå god vattenstatus. 

(Quevauviller 2008) Direktivet rymmer förvaltningen av sjöar, vattendrag, kustvatten och 

grundvatten. De riktlinjer som ges via Vattendirektivet är så kallade minimikrav, vilket 

innebär att det är upp till varje land inom EU att skärpa kraven ytterligare för att garantera 

ännu bättre vattenkvalitet. I Sverige ingår Vattendirektivets bestämmelser och riktlinjer i 

miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen och i länsstyrelseinstruktion. Mestadels 

tillämpas Vattendirektivet inom vattenförvaltningsförordningen. (SGU, 2014) 

 

När det gäller Vattendirektivets krav på arbetet med god grundvattenstatus handlar det i 

huvudsak om att utvärdering av grundvattnets kemiska och kvantitativa status ska 

genomföras, kriterier ska tas fram för att analysera uppåtgående trender på grund av 

föroreningar samt krav på att förebygga och begränsa tillförsel av föroreningar till 

grundvattnet. (Quevauviller 2008) 

 

Ganska snart efter införanden Vattenförvaltningen upptäcktes att det för samtliga EUländer 

skulle bli en utmanande att lyckas implementera direktivet i det nationella arbetet. Med 

anledning av detta tog ett gemensamt dokument fram år 2001 för att underlätta 

implementeringen för varje medlemsland. (Quevauviller 2008) 

 

Vattenförvaltiningens krav på miljöövervakning  

Enligt artikel 8 i Vattenförvaltningen ska ett program upprättas för övervakning av 

grundvatten. Enligt Vattenförvaltningen bör fokus ligga på att övervaka 

grundvattenförekomster. Övervakningen ska leda till att information om grundvattnets 

kvantitativa status och kemiska status ges, samt att kunna bedöma variationer i 

grundvattenförekomstens status på grund av naturliga förhållanden samt mänsklig aktivitet. 

(European Comission 2007) 



 

För Sverige innebar införandet av Ramdirektivet för vatten att förändringar var tvungna att 

göras i arbetet med att uppnå god vattenkvalitet. En ny organisation och ett nytt sätt att tänka 

kring hur avgränsning ska göras är konsekvenser av detta. (Vattenmyndigheterna 2016b) 

 

Förvaltningen av Ramdirektivet för vatten i Sverige  

I Sverige sker vattenförvaltning till största del genom Vattenförvaltningsförordningen, som 

infördes som en konsekvens av kravet enligt Vattenförvaltningen. Sveriges geologiska 

undersökning(SGU) ger enligt bestämmelser i Vattenförvaltningsförordningen ut 

instruktioner om hur arbetet med bland annat kartläggning, övervakning och 

statusklassificering av grundvatten ska genomföras. (SGU, 2014) 

 

Med SGU:s föreskrifter som vägledning ansvarar Vattenmydigheterna för att förvaltning av 

inte bara grundvatten utan all vattenförvaltning. Vattenmydigheterna består av fem 

länsstyrelser. (Havs och vattenmyndigheten 2014) Vattenmydigheterna bildades som en 

konsekvens av Vattenförvaltningens införande med målet att samordna arbetet med den. 

(Vattenmyndigeheterna 2016a) 

Framtagande av konceptuell modell  

Enligt gemensamma strategier för implementering av Vattenförvaltning i EU:s 

medlemsländer bör en konceptuell modell ligga till grund för övervakningen av grundvatten. 

Denna ska ge en enkel beskrivning av det grundvattensystem som ska övervakas. En 

konceptuell modell ska beskriva grundvattensystemet genom exempelvis geologiska 

förhållanden, påverkanskällor och kunskap om dess känslighet. Denna kunskap ses som 

nödvändig för att kunna välja ut representativa provtagningsplatser för miljöövervakning. 

(European Comission 2007)         
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Länsstyrelsernas roll i övervakning av grundvatten 

 
Enligt miljöbalken ska Sverige vara indelat i fem olika vattendistrikt. Där framgår också att 

varje distrikt ska ha en länsstyrelse som ska vara vattenmyndighet och därmed förvalta 

kvalliteten på vattnet i distriktet. I varje sådan vattenmyndighet skall det finnas en 

vattendelegation som har huvudansvar för det arbete som rör vattenmyndighetens 

ansvarsområden. Alla lässtyrelser ska bistå vattenmyndigheten i sitt distrikt och 

Vattenmyndigheten kan delegera vissa uppgifter till andra länsstyrelser i samma 

vattendistrikt, men inte sådant som rör beslut om åtgärdsprogrm, miljökvalitetsnormer och 

förvaltningsplaner.. (SFS 2007:864) 

 

Det är vattenmyndigheterna som har ansvar för den opperativa övervakningen av 

grundvattenförekomster. Det är också de som har ansvar för kartläggning och riskbedömning 

av grundvattenförekomster i sitt distrikt, samt att fastställa miljökvalitetsnormer om en 

förekomst bedömts vara utsatt för risk. Det är också vattenmyndigheterna som skall tillämpa 

vattenförvaltningsförordningen. (SGU 2014). Vattenmyndigheterna bedriver dock ingen 

övervakning. Deras största roll är att samordna övervakningen, inom sitt distrikt och 

nationellt. (Bemes, 2011) 

 

Naturvårdsverket upprättade ett program för internationell övervakning 1978. 1990 började 

miljöövervakning även ske på regional nivå, länsstyrelserna har sedan dess varit ansvariga för 

den övervakningen. Övervakningen har därför sett lite olika ut i olika länsstyrelser, till 

exempel så har sådant som tillvägagångssätt vid insamling, analys och dokumentation av data 

varierat för de olika länsstyrelserna. För att samordna miljöövervakningen så att metoder och 

insamling blir lika i alla Länsstyrelser har Naturvårdsverket och Länsstyrelserna tillsammans 

arbetat fram gemensamma mål inom miljöövervakningen sedan 2008. År 2009 startade 40 

olika delprogram varav fem hade med grundvatten att göra. Varje program drivs av en 

projektledare och syftar till att få högre kvalitet på övervakningen, samordna den bättre och 

kunna få en tydligare överblick nationellt. (Naturvårdsverket, 2013) 
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Sammanfattning 

Vattenföringen för både mark- och grundvatten kan beskrivas med Darcys lag som innebär att 

strömningshastigheten är linjärt proportionellt mot tryckfallet och grundens genomtränglighet. 

Vidare finns det två olika typer av markvattnets och grundvattnets hastighet. Den första är 

partikelhastigheten och den andra är fortplantningshastigheten. Förutom vattenföring och 

hastighet kan även riktning av grundvatten bestämmas genom mätning av grundvattennivå 

och topografiska kartor.  



Grundvattnets strömning är en viktig del av det hydrologiska kretsloppet. Man jämfördes 

grundvattnet som hjärta i jordens inre vars blod i ådrorna gav jorden liv, likaså är vattnet. 

Darcys lag har använts för att beskriva grundvattenströmning. Den säger att 

strömningshastigheten är linjärt proportionell mot tryckfallet och grundens genomtränglighet. 

Vid beräkningar med Darcys lag antas att förutsättningarna är linjära. Grundvattenytan följer i 

stort sett markytan, en rät linje erhålls. Sambandet mellan dessa medför att ytvattendelarna 

även motsvarar grundvattendelarna. Vilket i sin tur leder till att man i praktisk 

grundvattenhydrologi förutsätter att grundvattnets strömning är vinkelrät mot terrängens 

nivåkurvor. (Gustafsson 1970) 

 

Markvattnet strömmar främst vertikal, dvs. uppåt eller neråt. Medan grundvattnet strömmar i 

huvudsak sidled längs grundvattenytans lutning. Grundvattenströmningen kan beskrivas som 

nämns ovan av Darcys lag enligt: 

𝑄 = 𝐾 ∗ 𝐴 ∗
𝑑ℎ

𝑑𝑥
                                                   (1) 

,där Q är grundvattenföring (m3/s), K är hydraulisk konduktivitet (m/s), A är tvärrsnittsarea 

genom vilken flödet sker (m2), h är grundvattennivå (m), x är sträcka (m) och dh/dx är 

grundvattenytans lutning (m/m). Ekvation 1 visar att grundvattenföring är proportionellt mot 

grundvattenytans lutning. I markvattenzonen bestäms även strömningen med Darcys lag med 

skillnaden i konduktiviteten som inte längre är konstant utan beror på vattenhalten.  

Det finns två typer av markvattnets och grundvattnets hastighet. Den första hastigheten är 

partikelhastigheten som berättar om hur fort en förorening transporteras en viss sträcka.  

𝑣𝑝 =  
𝑄

𝐴∗𝜃
                                                             (2) 

, där 𝑣𝑝 är partikelhastigheten (m/s) och 𝜃 är vattenhalt. I grundvattenzonen är vattenhalten 

lika med 1. Den andra hastigheten är tryckfortplantningshastigheten som berättar om hur fort 

grundvattennivån börja stiga vid tillförseln. Tryckfortplantningshastigheten är mycket större 

än partikelhastigheten.  

𝑣𝑡 ≫  𝑣𝑝                                                              (3) 

, där 𝑣𝑝 är tryckfortplantningshastighet (m/s). 

 



Grundvattenflödesriktning följer i stort sett markytans lutning. Ett sätt att bestämma 

riktningen är genom att mäta grundvattennivå i minst tre olika punkter med perforerade rör 

som tryckts ner i marken. Grundvattnet strömmar vinkelrätt mot nivålinjerna för terrängen 

och även grundvattenytan som nämnt i första stycke. Grundvattennivåerna som sedan erhållas 

berättar om grundvattenytans lutning och därmed strömningsriktningen. På grund av 

varierande grundens konduktivitet medför att flödets storlek är betydligt svårare att 

bestämma. (Rodhe 1997)  

Topografisk kartan visar terrängens lutnings och höjdförhållanden med höjdkurvor. Ur kartan 

fås även information såsom avrinningsområden och skogsmark. Höjdkurva eller isohyps 

binder samman alla punkter i terrängen med samma höjd över havsytan. (NE 2016) 

Skillnaden i grundvattenpotential ger upphov till grundvattenströmning, dvs. grundvattnet 

strömmar från högre till lägre potential därför kan även en topografisk karta med tryckta 

elevation konturer ger information om flödesriktning.  

Avrinningsområdet är det området inom vilket ytvatten och grundvatten som rinner fram i 

punkten har samlats från nederbörden. Området avgränsas av en vattendelare och bestäms 

med hjälp av en topografisk karta. Man drar vattendelaren som en linje från punkten, 

vinkelrätt mot kartans höjdkurvor. Avrinningsområdet ligger till grund för beräkning av hur 

mycket vatten som kan påverkas kemiskt vid till exempel strömning genom mänskliga 

verksamheter. (Rodhe 1997) 
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Sammanfattning  

Miljöövervakning ska genomföras för de grundvatten som  ingår de grundvatten som används 

som dricksvatten samt de grundvatten som är viktiga för att en god ekologisk status 

upprätthålls . Övervakning ingår i en cykel, kallad Vattenförvaltningscykeln, som genomförs 

under en sexårig period. Kontrollerande övervakning ska genomföras minst vart sjätte år, och 

där behov finns ska operativ övervakning genomföras. Denna rapport beskriver närmare hur 

övervakningen går till samt hur lämpliga provtagningsplatser tas fram.  

 

   



Övervakning av grundvatten  

Inom Vattenförvaltningens bestämmelser ingår de grundvatten som används som dricksvatten 

samt de grundvatten som är viktiga för att en god ekologisk status upprätthålls. Arbetet med 

Vattenförvaltning genomförs under en tidsperiod på sex år, och kallas 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten. Vattenförvaltningscykeln inleds med kartläggning 

och riskbedömning. (SGU, 2014) 

 

Kontrollerande övervakning 

Minst vart sjätte år ska samtliga grundvattenförekomster övervakas. Övervakning innebär att 

prover tas och analyseras. Den typ av övervakning som genomförs vart sjätte år kallas för 

kontrollerande övervakning, och ett av dess syfte är att bekräfta den genomförda 

riskbedömningen. Förutom detta ska den kontrollerande övervakningen syfta till att upptäcka 

trender som sker naturligt och vara ett underlag till att vid vattenförvaltningscykeln slut 

kunna bedöma grundvattenförekomstena status. Övervakningen ska innefatta samtliga 

parametrar som finns med i SGU:s föreskrifter. (SGU, 2014) 

 

Operativ övervakning 

För de grundvatten som riskerar att inte uppnå god ekologisk status genomförs så kallad 

operativ övervakning. Detta görs genom provtagning, men endast de ämnen som lett till att 

den operativa övervakningen var nödvändig analyseras. Den operativa övervakningen 

genomförs under hela vattenförvaltningscykeln, minst en gång per år, om det bedömdes att 

risker fanns vid den kontrollerande övervakningen. Då detta görs finns möjlighet att följa 

effekterna av åtgärder samt följa eventuell försämrad vattenkvalitet. (SGU, 2014) 

 

Kvantitativ övervakning  

Förutom kontroll av vattenkvaliteten övervakas även grundvattnets kvantitativa status. 

Genom att grundvattennivån mäts går det att kontrollera huruvida det råder balans mellan 

grundvattenbildning och uttag orsakad av människan. Dessutom kan stigande 



grundvattennivåer innebära problem. Denna typ av övervakning delas dock inte in i 

kontrollerade och operativ. (SGU, 2014) 

 

Provtagninsplatser 

För att få en helhetsbild av grundvattenförekomsten ska provtagningsplatser fördelas på ett 

sätt som ger en representativ bild av av hela förekomsten, vilket är olika för olika 

grundvattenförekomster och måste därför bestämmas för varje förekomst. Åtminstone bör tre 

provtagningsplatser finnas för varje grundvattenförekomst, fördelade efter vetskap om bland 

annat föroreningskällors placering och grundvattenströmningens beteende. (SGU, 2014) 

 

Framtagande av miljökvalitetsnormer  

Om det visar sig att grundvattenförekomstens status riskerar att försämras på grund av 

mänsklig påverkan ska miljökvalitetsnormer tas fram. I normerna konstateras vad som krävs 

för att grundvattnet i fortsättningen ska kunna hålla en god status. Om en 

grundvattenförekomst inte anses vara riskutsatt ska inga miljökvalitetsnormer tas fram. 

(SGU, 2014) 

   



Referenser  

SGU 2014, Vattenförvaltning av grundvatten, Uppsala (SGUrapport 2014:31), tillgänglig: 
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431rapport.pdf  [20160411] 
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Sammanfattning  
I rapporten presenterar mänsklig påverkan för grundvatten.De är punktkällor och diffusa 
föroreningskällor, vatenuttag, konstgjord grundvattenbildning, saltvatteninträning samt 
attribut till påverkanskällor 
 

 



Identifiering av mänsklig verksamhet 
Sammanfattning av kapiter 4.3.4 i vägledning Vattenförvaltning av grundvatten 
 
Punktkällor och diffusa föroreningskällor 
Substanser som kan läckas ut och spridas från föroreningskällorna ska identifieras. De 
substanserna hittas i Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade ämnen( 
Naturvårdsverket 1999).  
 
‘’Punktkällor kan exempelvis vara förorenade områden, enskilda avlopp, deponier, miljöfarlig 
verksamhet, grus och bergtäkter, gruvor, skjutvallar eller kyrkogårdar.  
Diffusa föroreningskällor kan vara markanvändning i form av jordbruk, skogsbruk eller urban 
miljö, enskilda avlopp, luftburen deposition (luftföroreningar), vägar och järnvägar.’’ (från 
sidan 28) 
 
Vattenuttag 
Vattenuttag är mänsklig uttagning av vatten t.ex. privata brunnar, kommunala vattentäkter, 
industriell användning, bevattning gårdar och vattenförsörjning till djur. Det kan räknas som 
mängd vatten tas ur från vattenförsörjning per dygn eller antal människor 
försörjer.vattentäkter. Vattenuttaget kan registrerat i domstolens digitala miljöbok om det 
prövas av Mark och miljödomstolen. 
 
Konstgjord grundvattenbildning 
Konstgjord grundvattenbildning öka mängd av grundvattenbildning genom sedimentera 
ytvatten genom en omättad jordlager, t.ex. grusås tills det nå grundvattenzonen, och en 
annan typ av konstgjord grundvattenbildning är skicka vatten till grundvatten zonen direkt i 
områder om det är känslig för portrycket ändring. De oftast använder till stor städer 
kommunal vattenförsörjning och få samman kvalitet upp till 3 månader som grundvatten. 
Om grundvatten nivå ligger nära markytan då är de uttsatta för föroreningas. Dessa marken 
kan vara väldränerad jordbruksmark, övertorrare och fuktiga skogsmark, till våtmarker. 
 
Saltvatteninträning 
I kustområden kan saltvatten, havsvatten trängas in när stora uttag av grundvatten i 
förhållande till grundvattenbildningen, då grundvattenivåerna sänks och flödesförhållandena 
ändras i grundvattenmagasinet och mer koncenterade kloridhalter kan nå brunnar i låglänta 
områden. 
 
Attribut till påverkanskällor 
Lista av föroreningskällor  
• Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana ämnen i akvatisk miljö. 
• Organiska fosforföreningar.  
• Organiska tennföreningar. 
• Ämnen och beredningar eller nedbrytningsprodukter av dessa för vilka det har påvisats att 
de har cancerogena eller mutagena egenskaper eller sådana egenskaper som i eller via 
vattenmiljön kan påverka steroidogena funktioner, sköldkörtelns funktioner, fortplantningen 
eller andra endokrina funktioner. 



 • Svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumulerbara organiska toxiska 
ämnen. 
 • Cyanider. 
 • Metaller och deras föreningar.  
 • Arsenik och dess föreningar. 
 • Biocider och växtskyddsmedel.  
 • Uppslammade ämnen. 
 • Ämnen som bidrar till eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater). 
 • Syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som t.ex. BOD (biokemisk 
syreförbrukning) och COD (kemisk syreförbrukning)).  
 
 
Referens  

SGU (2014). Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten. Uppsala: SGU: (SGUrapport 
2014:31) Tillgänglig: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431rapport.pdf 
[20160411] 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431-rapport.pdf
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Sammanfattning 

SGU genomför kartläggning och uppdelning av grundvatten i grundvattenförekomster.                 

Förekomsterna kan i sin tur delas in i grupper för att underlätta övervakning. Kartläggningen                           

består av en inledande och vid behov en fördjupande kartläggning, där riskerna förtydligas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundvattenförekomster 
 
Grundvattenförekomster i Sverige 

En grundvattenförekomst är “en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvifärer” 

(Bottenhavets vattendistrikt 2010). Grundvattenförekomster kartläggs för att ge en förståelse 

av förekomsten som ett system. I Sverige, Norge och Finland är grundvattenmagasinen 

mycket mindre än i största delen av Europa. Det beror på att landskapet i Sverige präglas av 

isavlagringar från den senaste istiden medan grundvattenförekomster i övriga Europa ofta 

kommer från stora grundvattenmagasin i berggrunden. I Sverige finns det tre typer av 

Grudvattenförekomster. Dessa är Sand och grusavlagringar, Sedimentär berggrund och 

Övriga geologiska bildningar. I Sand och grusavlagringar ingår Isälvsavlagringar så som 

deltan och grusåsar. Grundvattenförekomsterna i Sverige har avgränsats av SGU utifrån 

grundvattenmagasinen, med underlag från hydrogeologisk kartering. Bestämning av 

grundvattenförekomster kan ibland omvärderas, så att avgränsningen blir en annan, vilket 

beror på ny och bättre information om platsen. Om förekomsten påverkas olika av mänsklig 

aktivitet vid olika platser eller om fördelingen av ämnen är olika kan det vara bra att dela upp 

förekomsten. Hydrauliskt är förutsättningen för att kunna dela upp en grundvattenförekomst 

att det inte ska ske någon spridning av föroreningar från den ena till den andra förekomsten. 

(SGU 2014) 

 

Gruppering 

För att att kartlägga grundvattenförekomster kan de grupperas. De kan grupperas om hela 

området har likartade geologiska och geotermiska egenskaper och om likartad mänsklig 

aktivitet påverkar platsen. Grupperingen görs för att underlätta hanteringen av grundvatten. På 

så vis är det möjligt att titta på större områden vid bland annat riskbedömning. (SGU 2014) 

 

Inledande kartläggning 

SGUs kartläggning av vattenförekomster startar med en inledande kartläggning. Där ska 

följande punkter används för att beskriva den aktuella grundvattenförekomsten. Kartläggning 

och analys är ett mycket viktigt grundläggande arbete för vattenförvaltninggarbetet. 

Kartläggning av mänskliga föroreningskällor vid olika vatten leder till att man vid 

övervakning och åtgärder kan lägga fokus på vattenförekomster som är särskilt utsatta. 



Förvaltningen utgår från grundvattenförekomster när riskbedömningar på grundvatten görs. I 

bedömningen ingår risk för ändrad kemisk status och risk för ändrade nivåer (kvantitativ 

bedömning), den genomförs för att bedöma om det finns risk att miljöer i anslutning till 

vattnet försämras och om det finns risk att det ej går att använda till dricks, industri eller 

bevattningsvatten. Denna kartläggning är ofta nog för att kunna göra en konceptuell modell. 

(SGU 2014) 

 

Fördjupad kartläggning 

Om en vattenförekomst inte anses uppnå god status efter den inledande kartläggningen ska 

fördjupad kartläggning genomföras. Anledningen till att den fördjupade kartläggningen sker 

är för att kunna fastlägga resultatet från riskbedömningen. Resultatet från denna kartläggning 

ska ligga till grund för åtgärdsförslag och fastställande av miljökvalitetsnormer. Den data som 

finns tillgänglig från kontrollerande övervakning ska med hjälp av kriterierna i SGUs 

bedömningsgrunder användas vid fastställande av en vattenförekomsts kemiska status. 

Förutom den informationen finns en rad andra punkter med kompletterande information som 

kan behöva läggas till om den inledande kartläggningen inte var tillräcklig. (SGU 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Källor 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattndistrikt vid Länsstyrelsen i Västernorrland (2010). 

Förvaltningsplan Bottenhavets vattendistrikt 20092015. Bromma: Vattenmyndigheten i 
Bottemhavets vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västernorrland: (2010:1 ISSN: 

1403624X. Tillgänglig). Tillgänglig: 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/bottenhavet/forvaltnings

plan/forvaltningsplan20092015.pds  

SGU (2014). Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten. Uppsala: SGU: (SGUrapport 
2014:31) Tillgänglig: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431rapport.pdf 
[20160411] 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/bottenhavet/forvaltningsplan/forvaltningsplan-2009-2015.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/bottenhavet/forvaltningsplan/forvaltningsplan-2009-2015.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1431-rapport.pdf
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Geologi  Jord 
Sammanfattning 

I denhär delen av den konceptuella modellen beskrivs geologin, med avseende på jordarter. 

För varje grundvattenförekomst visas med olika kartor vilka jordarter som finns på platsen 

och hur genomsläpplig jorden är. Varje jordart som är kartlagd beskrivs också kort. I Alby 

dominerar älvssediment i nordost och isälvssediment i sydväst. I de övriga två dominerar 

isälvsediment i hela förekomsterna. 

 

För att kunna dra slutsatser om geologins påverkan på grundvattnet ingår även 

bakgrundsinformation om hur jord kan klassas och vilka jordar som är mer eller mindre 

genomsläppliga för vatten. Informationen om detta finns under kapitlet bakgrund där bland 

annat begräppet tätande jordlager tas upp. Det är jordlager som gör att vattnet strömmar 

långsamt mot grundvattnet och därmed fördröjer spridning av föroreningar. Dessa jordar är 

finkorninga och ska ha en viss mäktighet och utbredning för att få kallas tätande. Under 

bakgrund förklaras också hur kartorna tagits fram. 

 

   



Bakgrund 

Denhär delen av den konceptuella modellen syftar till att ge en bild av geologin på platsen. 

Jordartskartor, jordlagerföljder samt kartor som visar genomsläppligheten har därför 

analyserats. För varje undersökt grundvattenförekomst redovisas vilka jordarter som finns på 

platsen, hur genomsläppligheten samt jorlagerföljderna ser ut (om information finns). För 

varje förekomst beskrivs även varje förekommande jordart kort. För att senare kunna 

undersöka hur geologin påverkar grundvattnet ska bland annat informationen i denna 

bakgrund användas. 

 

Kartorna 

Informationen i kartorna över jordarter (figurerna 2, 4 och 6) kommer från data som har 

samlats in av SGU (SGU, 2014a) sedan 1960talet. Större delen av datan har samlats in 

genom tolkning av flygbilder samt viss fältkontroll, framförallt nära vägar. Kartorna visar 

främst vilka jordarter som finns vid eller nära markytan, medan jordlager som ligger djupt 

och jordlager vars mäktighet inte är större än en meter enbart i vissa fall är redovisas (SGU, 

2014a). Jordarterna i jordartskartorna är dessutom indelade i olika lager och enligt kartorna 

från SGU (SGU & Lantmäteriet, 2016a) finns tre av lagren repressenterade i de tre 

undersökta grundvattnenförekomsterna. Dessa är grundlager, underliggande lager samt tunt 

eller osamanhängande lager. SGU (SGU, 2014a) beskriver lagren på följande vis: 

Grundlagret är det jordlager som dominerar vid kartieringsdjupet 0,5 meter och som har en 

mäktighet som är betydligt större än 0,5 meter. Det underliggande lagret beskriver det lager 

som finns direkt under grundlagret och kartläggs enbart om det anses nödvändigt. 

Klassningen “tunt eller osammanhängande ytlager” får det lager som ligger vid ytan samt har 

en mäktighet under 0,5 meter eller är osammanhängande och har en medelmäktighet på 0,51 

meter. 

 

Undertiden som kartläggningen till jordartskartorna gjorts har vissa jordlagerfölder samlats in 

(SGU, 2014a). Dessa följder, vars insamlingsår varierar, finns att studera i vissa punkter vid 

de aktuella grundvattenförekomsterna (SGU & Lantmäteriet, 2016b). 

 



Kartorna från SGU & Lantmäteriet, 2016b, som visar markens genomsläpplighet (figurerna 

3, 5 och 7) är baserde på jordartskartorna. Genomsläppligheten är enbart framtagen utifrån 

kornstorleken på jordarterna förekommande i jordlagren (SGU, 2014a). 

 

Tätande jordlager 

Definitionen av ett “tätande jordlager“ varierar mellan olika myndigheter och nationer, och 

kan även variera inom samma myndighet. Det finns alltså ingen tydlig definition på vad det 

faktiskt innebär (Bovin et.al, 2015).  SGU (Bovin et.al, 2015) har dock enats om en 

definition. De menar att tätande jordlager är  

 

”finkorniga jordlager med låg eller obetydlig genomsläpplighet ovanpå 
grundvattenmagasin eller fördröjande lager som kan skydda underliggande 

grundvatten”.  

 

Vidare förtydligar de att tätande jordlager inte betyder att lagret är absolut tätt utan snarare att 

spridning av föroreningar fördröjs betydligt. De menar att det för att det ska få kallas tätande 

jordlager istället krävs att jorden består av små partiklar såssom silt och lera, har låg 

hydraulisk konduktivitet samt saknar torrsprickor och makroporer. Det krävs också att 

jordlagret innehar en viss mäktighet och utbredning. Enligt (Bovi et al, 2015) har lera bättre 

tätande förmåga om den är vattenmättad och om lagret ligger en bit ner i marken. 

 

Sårbarhet 

SGU och räddningsverket har i ett samarbete utvecklat jordartskartor, anpassade till 

räddningstjänsten, för att bättre skydda grundvatten vid olyckor (Thorsbrink et. al, 2009). I 

arbetet har olika klasser som visar sårbarheten arbetats fram. Klasserna avser markens 

sårbarhet vid utsläpp av föroreningar och grundar sig på information om hur snabbt 

föroreningar infiltreras i olika jordarter. Hög sårbarhet betyder att infiltration till grundvattnet 

sker mycket snabbt, måttlig sårbarhet innebär att det finns risk att föroreningar når 

grundvattnet, låg sårbarhet betyder att infiltration sker långsamt och att risken att 

föroreningar når grundvattnet är liten. Slutligen innebär oklassad sårbarhet att sårbarheten är 

okänd. När klassning görs finns, enligt rapporten av Thorsbrink et. al (2009), några punkter 



att analysera. Två av dessa är jordartens genomsläpplighet och områdets in och 

utströmningsförhållanden. Jord med hög genomsläpplighet ges, utom i vissa undantagsfall, 

klassningen hög sårbbarhet medan låg sårbarhet alltid ges till jordar med låg 

genomsläpplighet. Medelstor sårbarhet ges till jordarter med medelstor genomsläpplighet, 

med undantag för de jordar där utströmning sker. I dessa jordar blir sårbarheten istället låg. 

Detta beror på att det i vissa jordarter vanligtvis sker utströmning av grundvatten, vilket leder 

till minskad risk för spridning av föroreningar till i grundvattnet. Vissa ämnen kan dock 

diffundera ner istället för att följa med strömmen. Exempel på olika klassningar gjorda av 

Thorsbrink et. al, 2009 finns i tabell 1.  

 
Tabell 1: Exempel på klassning av sårbarhet för några jordarter, framtagna efter analys av 
information om genomsläpplighet och eventuell strömning. 

Jordklassnin
g 

Genom 
släpplighet 

Ut 
strömning 

Kommentar  Sårbarhet 

Berg  Varierande  Ej bedömd  Ingen till stor 
genomsläpplighet på grund av 
sprickor. 

Måttlig 

Flygsand  Hög  Ej bedömd     Hög 

Fyllning  Varierande 
ofta hög 

Ej bedömd     Ej klassad 

Grus  Hög  Ej bedömd     Hög 

Isälvssand  Hög  Ej bedömd     Hög 

Isälvssediment 
sandgrus 

Hög  Ej bedömd     Hög 

Lerasilt  Låg  Ej bedömd  Mycket låg genomsläpplighet, 
dock krävs än mäktighet på 2 
meter för att lagret ska anses 
helt skyddande. 

Låg 

Morän  Medel  Ej bedömd  Genomsläppligheten kan 
variera mycket. 

Måttlig 

Sand  Hög  Ej bedömd     Hög 

Torv  Låg  Ja  Ofta utströmningsområde med 
låg genomsläpplighet. 

Låg 



Tunt torvlager 
på morän 

Medel  Ja     Låg 

Tunt torvlager 
på sand 

Hög  Ja     Måttlig 

Älvsediment 
sand 

Hög  Ej bedömd     Hög 

Älvsediment 
finsand 

Medel  Ej bedömd     Måttlig 

  

Jordarter som existerar i alla förekomster 

Isälvssediment är den jordart som dominerar i alla områden. Sådant sediment består av 

material som transportetats av isälvar under tillbakagången av isen under istiden (Eriksson et 
al.). 
 

Alby 

Jordarter och genomsläpplighet 

Information i detta stycke har hämtats från figur 2 (SGU & Lantmäteriet, 2016a) om inget 

annat anges.  

 

Jordarterna som förekommer i Alby i ett osamanhängande eller ytnära lager är Torvjord, 

vilken ligger över sandigt isälvssediment, samt lerasilt över morän. Jordarterna som 

förekommer i form av grundlager är torv, morän, flyjord eller skredjord, älvsediment både av 

sand och av grus samt isälvssediment av sand och grus. Figur 2 illustrerar jordarterna som 

finns på platsen där grundvatenförekomsten ligger. I största delen av förekomsten utgör 

isälvssediment grundlagret, men även älvsediment är vanligt. Genomsläppligheten av ämnen 

är till största delen hög, vilket visas i figur 3. 



 

 

 

 

Figur 2: Jordartskarta för vattenförekomsten i Alby, med teckenförklaring av de jordlager som finns 
just på vattenförekmsten. Skala: 1:25000. © Länsstyrelserna, © Sveriges geologiska undersökning 
 



 

Figur 3: Karta som visar genomsläppligheten för jorden i Alby. Skala 1:25000. © Länsstyrelserna, © 
Sveriges geologiska undersökning 

 

Jordlagerföljder 

jordlagerförljden har undersökts på tre platser, vilket kan ses i figur 8. Enbart på en av de 

platserna har jordarterna specifierats. Informationen visar att jorden består av ett lager grus 

ner till sex meters djup. Lagerföldens placering visas av den gröna, inringade pricken i figur 

8. 

 



 

Figur 8: Placering av agerföljder i Alby. Skala 1: 25 000. Den inringade pricken inehåller 
information om identifierade lager. © Länsstyrelserna, © Sveriges geologiska undersökning 
 

Tätande lager 

Ingen registrerad lera. Fyllning förekommer i nordost, så även silt. Djupet och mäktigheten är 

dock okänd. 

 

Information om jorarterna på platsen 

Eriksson et al, 2011 skriver följande om jordarterna: 
 

Siltjordar håller vatten väldigt bra, samtidigt som den kappilära uppsugningsförmågan är 
snabb.  

 

Morän dominseras ofta av mo, sand och grus men kan även innehålla sediment såsom sand 
och lera. Den har i prinsip aldrig har något jordlager under sig utan ligger på berggrunden. 

Oftast är morän mer finkornig på höjder och dess ytliga lager kan vara relativt 

genomsläppliga medan bottenlagren är väldigt svårgenomträngliga. Det är också vanligt att 

grundvattennivån i morän är oregelbunden. 

 



Taxingeåsen 

Jordarter och genomsläpplighet 

Information tillhörande denna rubrik har hämtats från figur 4 (SGU & Lantmäteriet, 2016a) 

om inget annat anges. 

 

Figur 4 visar en karta över jordarter vid grundvattenförekomsten i Taxingeåsen. Förekomsten 

följer i princip isälvssedimenten som finns i området mellan Taxinge och Björknäs. På 

isälvssedimenten finns flera krön och nära Svartbro är blockfrekvensen hög. På några få 

ställen sticker berggrund upp genom jordlagren och blir där istället grundlager. Glacial lera, 

postglacial sand och finsand, morän, kärr och mossetorv samt urberg är grundlager som 

omger grundvattenförekomsten. Figur 4 visar en mer detaljerad bild av jordlagren. 

Genomsläppligheten är mestadels hög, vilket syns i figur 5 (SGU & Lantmäteriet, 2016b). 

 



 

Figur 4: Jordartskarta för vattenförekomsten i Taxingeåsen. Röd färg är berg, grön färg är 
isälvssediment och grönt streck med prickar visar krön på isälvssediment. Skala: 1:50000. © 
Länsstyrelserna, © Sveriges geologiska undersökning 
 



 

Figur 5: Karta som visar genomsläppligheten för jorden i Taxingeåsen. Skala 1:50000. © 
Länsstyrelserna, © Sveriges geologiska undersökning 
 

Jordlagerföljder 

Det finns inga lagerföljder registrerade i SGUs kartsök (SGU, 2016c). 

 

Tätande lager 

Ingen lera finns registrerad på jordartskartan, inte heller fyllningsmaterial. 

 



TranhultKåperyd 

Jordarter och genomsläpplighet 

Information i detta stycke har hämtats från figur 2, SGU & Lantmäteriet, 2016a, om inget 

annat anges. Figur 6 visar en karta över bergarter i TranhultKåperyd. Precis som vid 

Taxingeåsen följer vattenförekomsten en isälvssediment men förekomsen är i norr något 

smalare än isälvssedimenten. Vattenförekomsten sträcker sig ungefär från Kåperyd i norr till 

något norr om Velderydssjön i söder. Som grundlager dominerar isälvssediment. Även 

mossetorv förekommer på några platser, främst i väst där även urberg och sandig morän 

förekommer i liten mängd. I norr finns en förekomst av flygsand med isälvssediment som 

underliggande lager. Kärrtorv förekommer också som grundelager i närheten av vattendraget 

som går genom området. Genomsläppligheten är mästadels hög, vilket syns i figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figur 6: Jordartskarta för vattenförekomsten i TranhultKåperyd. Röd färg betyder urberg, grön färg 
betyder isälvssediment, grönt streck med prickar visar krön på isälvssediment och beige betyder 
mossetorv. Skala: 1:25000. © Länsstyrelserna, © Sveriges geologiska undersökning 
 

 

Figur 7: Karta som visar genomsläppligheten för jorden i Taxingeåsen. Skala 1:50000. © 
Länsstyrelserna, © Sveriges geologiska undersökning 
 

Jordlagerföljder 

Vid elva mätpunkter i grundvattenförekomsten har jordlagerföljder tagits fram. De flesta av 

dessa visar att lagren består av sand av varierande storlek mellan de olika lagren. På alla 

platser är jordarten ospecifierad eller isälvsavlagringar. Även silt förekommer på några 



platser, aldrig finsilt utan grövre, ofta silt/sand. Fyllning förekommer på en plats så även torv. 

Placeringen av jordlagerföljder visas i figur 9. Varje punkt har numrerats och i tabell 2 

redovisas vilka jordlagerföljder som förekommer i varje punkt. 

 

 

Figur 9: Placering av lagerföljder i TranhultKåperyd. Skala 1: 25 000. De inringade prickarna ingår 
i grundvattenförekomsten. © Länsstyrelserna, © Sveriges geologiska undersökning 
 

Tabell 2: Jordlagerföljderna vid olika punkter. Punkternas placering syns i figur 9, utifrån varje 
placerings numrering. Informationen hämtad från SGU, 2016c. 

Punkt  Kända kornstorlekar vid olika djup (i meter) 

1  05: Sans, 59: grovsand: 918,7: sand 

2  05: Mellansand, 57: Sand, 79: Grovsand, 911: Sand 

3  020: Friktionsjord (Grovkornig jord) 

4  00,5: Fyllning, ospecifierad kornstorlek, 0,51,5: Sandig grovsiltfinsilt, 
1,56,5: Siltig sand, 6,57,5: Sandig grovsiltfinsand 

5  01,65: Sand, 1,652,7: Siltig sand, 2,73,5: Grusig sand 

6  01: Grovsiltfinsand, 14,5: Sand 

7  00,4: Ospecifierad kornstorlek, Torv, 0,43,5: Finsand   

8  02,3: Sand, 2,33,5: Grusig sand 



9  04: Grusig sand 

10  08,8: Sand 

11  02,7: Sand 

 

 

Tätande lager 

Eventuelt tätande lager finns i form av fyllningsmaterial, vilket kan ses i tabell 2.  

 

Information om jorden som finns på platsen 

Informationen tillhörande denna rubrik har hämtats från boken “Marklära” (Eriksson et al., 
2011). 
 

Kärrtorv, som oftast utgör en relativt flack yta, i en position lägre än omgivningen, får sitt 

vatten enbart från grundvatten och nederbörd. Kärrtorv är därför oftast utströmningsområden. 

Om tillväxten av torv fortsätter kan mossetorv bildas ovanpå. Tillväxten leder så småningom 

till att grundvattenytan höjs och att vatten enbart tillförs från nederbörd, det bildas istället ett 

inströmningsområde för grundvatten.  

 

Flygsand är sand som har förts till platsen med vinden. På grund av den är mer sorterad än 

sand som avsatts i vatten är den också torrare och innehåller mindre näring.  

 

Älvssediment har transporterats av älvar och dess kornstorlek är därmed proportionell mot 

strömningshastigheten i vattendraget. I Sverige består dessa sediment i regel av sand eller silt. 

Framförallt vid mindre vattendrag kan älvssediment innehålla mycket organsiskt material. 
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Sammanfattning 
 
Hur mycket grundvattenbildning som sker i berg beror på bland annat jordlagrets                       

vattenförande förmåga och förekomsten av sprickor i berget. Grundvattenförekomster i berg                     

delar in hydrologiskt beroende på hur vattnet strömmar och magasineras. I detta projekt                         

ligger fokus på grundvattenförekomster i jordlagret. Isälvsavlagringar bildades under istiden                   

och är viktiga för dagens vattenförsörjning. I en isälvsavlagring påträffas grundvattenytan                     

ofta nära markytan, vilket gör att föroreningar lätt sprider sig till grundvattnet. En akvifer är                             

en geologisk bildning med goda förutsättningar att utvinna grundvatten ur. I en porakvifer                         

påträffas grundvattnet till största del i porer.  

 

   



Berggrund  
Enligt Naturvårdsverkets rapport (2008) sker grundvattenbildning överallt, men hur mycket 

som bildas på en specifik plats påverkas av bland annat jordlagrets och bergets vattenförande 

förmåga, vattentillgången och grunvattennivån. Enligt rapporten kan grundvattenbildning i 
berg ske vid perkolation genom markens jordlager , vilket sker i större utsträckning om 

sprickor förekommer i berggrunden. Dessa sprickor är vanligtvis som flest på lägre markdjup 

och minskar djupare ner i marken. Enligt rapporten sker infiltration på höjder medan 

utströmning sker i lägre punkter, och bra vattnet rinner beror på inom vilken bergart det sker, 

hur sprickbildningen ser ut i området och hur djupt berget ligger under markytan. 

 

Enligt Naturvårdsverkets rapport(2008)  brukar indelning av grundvattenförekomster i berg 

göras hydrologisikt genom att hänsyn tas till hur vattnet strömmar och magasineras. 

Förekomster kan enligt rapporten klassas som sprickakviferer, där vattnet enbart strömmar 

genom bergets sprickor. En annan typ av förekomst är porakviferer, där vattnets strömning 

sker genom porsystemet. Slutligen kan en förekomst klassas som karst, där vattnet strömmar i 

bland annat sprickor och håligheter som utvecklats på grund av kemin. 

 

Enligt vattenmyndigheternas hemsida(u.å.) beror grundvattnets egenskaper på i vilken 

geologisk miljö det förekommer i, där de ofta delas detta upp i de olika grundvattenmiljöerna 

kristallin berggrund, sedimentär berggrund, morän och svallsediement, istälvsavlagringar 

samt slutna akviferer. 

 

Isälvsavlagringar  

Sand och grusavlagringar hittas dels som isälvsavlagringar och dels som sjö och 

havsavlagingar(Knutsson och Morfeldt, 1993).  Enligt SGU:s hemsida  har dessa avlagringar 

bildats under istiden då isen som täckte stora delar av norra Europa smälte. Vidare 

strömmade stora mängder vatten genom isen och bildade isälvar. Nära isens kant sjönk 

hastigheten, material sjönk och isälvssediment bestående av till största del sand och grus 



skapades. Enligt hemsidan påträffas de vanligaste isälvsavlagringarna som rullstensåsar, vilka 

är viktiga för dagens vattenförsörjning. 

 

Enligt Brunzell (2006)  finns grundvattnet i en isälsvavlagring ofta nära markytan, vilket gör 

att fallande nederbörd når en akvifer belägen därunder direkt. En konsekvens av detta blir 

enligt Brunzell att områdets grundvattenförekomst lätt förorenas om ett farligt ämne släpps 

ut, då detta omedelbart når förekomsten och kan färdas längs grundvattnets 

strömningsriktning. 

 

Porakviferer 

Enligt Knutsson (1993) är en akvifer en geologisk bildning med goda förutsättningar att 

utvinna grundvatten ur. Dess latinska betydelse är enligt Knuttson “vattenledare” och 

definitionen är “en geologisk bildning, som är så genomtränglig, att grundvatten kan utvinnas 

ur den i användsbar mängd”.   

 

I isälvsavlagrinar, som studeras i detta projekt, utgörs samtliga förekomster av sand och grus. 

Dessa är klassade som porakviferer, vilket innebär att grundvattnet förekommer i de porer 

som bildas mellan sand och gruskornen(Hansson, 2015).  

 

Förekomster  

Vatteninformationssystem Sverige(VISS) tillhandahåller information om bland annat 
grundvattenförekomster i Sverige. Samtlig information i detta avsnitt är taget från VISS 
hemsida.  
 
Alby 

Förekomsten utgörs av en sand och grusförekomst med akviferstypen porakvifer. Goda 

uttagsmöjligheter, 525 l/s, finns i vissa delar av förekomsten där goda uttagsmöjligheter 

råder. (Länsstyrelserna et.al., u.å.a) 
 



Förekomstens avgränsning är baserad på översiktligt material, och därav kan avgränsningen 

klassas som översiktlig. (Länsstyrelserna et.al., u.å.a) 
 

Tranhult Kåperyd 

Förekomsten utgörs av en sand och grusförekomst med akviferstypen porakvifer. Goda 

uttagsmöjligheter, 25125 l/s, finns på vissa delar av förekomsten. (Länsstyrelserna et.al., 
u.å.b)  

 

Förekomstens avgränsning är baserad på lokalt material, och därav kan avgränsningen klassas 

som god. (Länsstyrelserna et.al., u.å.b) 
 

 

TaxingeTaxingeåsen   

Förekomsten utgörs av en sand och grusförekomst med akviferstypen porakvifer. Goda 

uttagsmöjligheter, 525 l/s, finns i vissa delar av förekomsten. (Länsstyrelserna et.al., u.å.c) 
 

Förekomstens avgränsing är baserad på översiktligt material, och därav kan avgränsningen 

klassas som översiktlig. (Länsstyrelserna et.al., u.å.c) 
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Påverkanskällor – förekomster 

Sammanfattning 

En inventering av områden som kan vara förorenade har gjorts i de län där de 

grundvattenförekomster som studeras i detta projekt ligger. Information om bland annat 

vilken bransch objektet tillhör och dess riskklassning, om sådan har utförts, har hittats i den 

karttjänst som finns på hemsidan för Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Ytterligare 

information om objekten har erhållits från länsstyrelserna genom utdrag ur 

Efterbehandlingsstödet. Det finns också diffusa påverkanskällor i förekomsterna. Dessa kan 

vara till exempel vägar, järnväg, tätort och jordbruk, som påverkar genom utsläpp av bland 

annat vägsalt och bekämpningsmedel. Vid väg och järnväg finns också en risk för utsläpp av 

många olika förorenande ämnen från transporter av farligt gods, på grund av olycksrisken.  

 

I och omkring grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge finns det 17 stycken 

identifierade områden som kan utgöra en risk för grundvattenförekomsten. Påverkan från 

punktkällor är enligt VISS betydande. Tre av områdena är deponier och två är miljöfarliga 

verksamheter i form av grustäkter, varav den ena är nedlagda. De flesta av objekten tillhör en 

bransch där risken för föroreningar generellt sett är låg, men vissa objekt tillhör branschklass 

2. På grund av den låga risken har endast ett fåtal av områdena blivit inventerade. 

Förekomsten är också utsatt för betydande påverkan från diffusa källor. Detta beror på att en 

större väg som saltas vintertid går genom förekomsten. Det kan också finnas viss påverkan 

från jordbruk. 

 

Grundvattenförekomsten Alby är utsatt för stor påverkan från ett industriområde som finns i 

förekomsten. Från industrierna läcker höga halter av krom och arsenik, och på grund av både 



tidigare och pågående verksamheter finns risk för att ytterligare ett stort antal farliga ämnen 

sprids. Därför tillhör objekten riskklass 1. Med industriområdet inräknat finns det 16 stycken 

potentiellt förorenade områden och två miljöfarliga verksamheter i och omkring förekomsten. 

Industriområdet utgör dock den största risken. Många av objekten i förekomsten har blivit 

inventerade, och därefter har risken för förorening från dessa bedömts som liten. Viss risk för 

påverkan på förekomsten finns också från större vägar, tätort och järnväg i förekomsten. 

 

Inom och i närheten av grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd finns över 25 stycken 

potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter, som har betydande påverkan 

på förekomsten. Det är framförallt verkstadsindustrier med och utan halogenerade 

lösningsmedel, men också sågverk, avfallsdeponier och skjutbanor. I förekomsten finns både 

väg, järnväg och tätort som kan påverka förekomsten.  

  



Allmänt 

Övrigt BKL 

I dokumentet Branschlista 2011 från Naturvårdsverket (2011) framgår att övrigt BKL 1/2/3/4 

är en branschtilldelning till objekt som inte passar in under någon annan bransch. Siffran 

anger vilken branschklass (BKL) objektet placerats i. Branschklassen bestäms utifrån den 

MIFO-klass där majoriteten av objekten inom klassen förväntas hamna. För övrigt BKL 1 och 

2 gäller att objekten ska inventeras inom efterbehandlingsarbetet som länsstyrelserna gör med 

bidrag från Naturvårdsverket. Objekten som tillhör övrigt BKL 3 och 4 ska istället bara 

identifieras och branschklassas av länsstyrelserna. 

 

MIFO-objekt 

I ett dokument från Länsstyrelsen i Stockholm (2013) beskrivs den så kallade MIFO-

metodiken. Det är en metodik som Naturvårdsverket har tagit fram för inventering av 

potentiellt förorenade områden och förkortningen står för Metodik för inventering av 

förorenade områden. Enligt Naturvårdsverket (2015) sker innan inventering påbörjas en 

identifiering av potentiellt förorenade områden. Områden tilldelas då en branschklass och 

utifrån den bestäms om det är prioriterat att inventera området. Länsstyrelsen i Stockholm 

(2013) skriver att det enligt MIFO-metodiken finns två faser. I den första fasen utgår man 

ifrån tillgänglig information och samtal med verksamhetsutövare och sakkunniga för att få en 

bild av verksamheten och området. En riskklassning med fyra olika klasser görs. Klass 1 

innebär mycket stor risk för oönskade effekter på miljö och människors hälsa och klass 4 

innebär liten risk  Informationen som samlats in under den första fasen används för att 

bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar på platsen. Fas två 

genomförs om det bedöms som angeläget. Då görs översiktliga undersökningar på området 

för att ta reda på om fördjupade eller åtgärdsförberedande undersökningar behöver göras. I 

slutet av fas två sammanställs och utvärderas resultaten från båda faserna och en ny 

riskklassning görs.  

 

SPIMFAB 

SPIMFAB står för SPBI Miljösaneringsfond AB och är en verksamhet som är bildad av 

Svenska petroleum & biodrivmedel institutet (SPBI) och utformad i samarbete med 



Naturvårdsverket och Sveriges kommuner och landsting (SPBI, 2016). Verksamheten arbetar 

med undersökning och sanering av tomter där det tidigare legat bensinstationer och andra 

oljeanläggningar.   

 

Påverkan från diffusa källor 

Vägar 

En stor påverkan från vägar är vintervägsaltningen. Enligt Trafikverket (2015) består 

vägsaltet till största del av natriumklorid men det innehåller också en mindre mängd gips och 

en mycket liten andel natirumferrocyanid. Fria cyanidjoner är giftiga men då cyaniden i 

natriumferrocyaniden är starkt bunden till järn är den i vägsaltet ofarlig för miljön 

(Trafikverket, 2015). På grund av natirumkloriden bidrar vägsaltet enligt Sveriges geologiska 

undersökning (SGU, 2014) till höjda halter av natrium och kalium, men kan också innebära 

förhöjda halter av kalcium och magnesium. SGU lyfter fram att kalcium- och 

magnesiumklorid även sprids från vägar på grund av att ämnena används som 

dammbindningsmedel. Dessutom används ibland bekämpningsmedel mot ogräs längs vägar. 

Det finns även ett tydligt samband mellan närhet till en väg och halten bly i marken (SGU, 

2014). Ytterligare en föroreningsrisk är enligt SGU (2014) den spridning av bränsle och andra 

miljöfarliga ämnen som transporteras längs vägarna som kan ske om en olycka inträffar. 

Exempel på ämnen som kan spridas är alltså: 

 Natrium 

 Kalium 

 Magnesium 

 Kalcium 

 Bensin 

 Diesel 

 Bly 

 Bekämpningsmedel 

 

Järnväg 

Järnvägar kan enligt SGU (2014) vara en diffus påverkans källa om kemiska 

bekämpningsmedel mot ogräs används längs järnvägen. Det finns dessutom enligt 

myndigheten en risk att andra miljöfarliga ämnen kan spridas i området ifall en olycka sker 



vid transport på järnvägen. Det bekämpningsmedel som trafikverket använder är Roundup 

Bio vilket har registreringsnummer 3937 hos Kemikalieinspektionen (Trafikverket, 2016a). 

 

Tätort 

Exempel på föroreningar som en tätort kan ge upphov till är bekämpningsmedel, nitrat, 

metaller och andra organiska ämnen (SGU, 2014). Läckande vatten- och avloppsledningar 

påverkar också grundvattnet. Andra ämnen som ofta förekommer i grundvatten nära tätorter 

eller har stor användning i urban miljö är atrazin, desetrylatrazin, desisopropylatrazin, BAM, 

diuron, glyfosat, AMPA, imidakloprid, MCPA, mekoprop och terbutylazin (SGU, 2013). 

 

Skjutvallar  

Skjutvallar kan innehålla bly (SGU, 2014). 

 

Jordbruk 

Jordbruksmarker är, i Sverige, den största källan till kväveläckage (Maxe, 2015). Enligt 

SGU:s vägledning för vattenförvaltning av grundvatten (SGU, 2014) varierar utsläppen 

beroende på bland annat vilka grödor som odlas, vilket gödsel som används och vilken 

odlingsmetod som används. Gödsel från djurhållning släpper förutom kväve även ut främst 

ammonium. Till sist skriver de att det finns en rad olika bekämpningsmedel som används 

inom många svenska jordbruk som kan läcka ut till grundvattnet. 

 

Nationell vägdatabas  

Trafikverket driver i samarbete med Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, 

Skogsnäringen och Transportstyrelsen en nationell vägdatabas (NVDB). I databasen finns det 

information om alla statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. Databasen finns i en 

webbversion i form av en karta med olika filter. Där finns information om vilka vägar som 

rekommenderas för farligt gods. Dock finns ingen information om vilka vägar som saltas i 

webbversionen.  



Taxingeåsen- Taxinge – förekomst SE656679-158654  

Potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter 

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (2014) finns det tre stycken deponier inom förekomsten 

som utgör punktkällor. Påverkan från dessa är klassad som Betydande påverkan. Detta beror 

dels på de tre deponierna och på att sultfathalten har överstigit utgångspunkten för att vända 

trend två gånger under 2008-2012.  

 

I Vattenkartan i VISS (Lantmäteriet et al., 2016) finns det dessutom utmarkerat ett antal 

områden inom förekomsten och i tillrinningsområdet till förekomsten som är klassade som 

potentiellt förorenade område. Det drivs också två stycken miljöfarliga verksamheter. De 

flesta ligger på eller mycket nära förekomsten. Figur 1 (Lantmäteriet et al., 2016) visar 

grundvattenförekomsten och de potentiell förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga 

verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns. Bilden täcker inte hela 

avrinningsområdena, men i de delar som ligger utanför bilden finns inga punktkällor. Efter 

figuren följer en lista med information om de olika områdena. Informationen är hämtad från 

den karttjänst som finns på VISS, som kallas Vattenkartan, och från dokument som upprättats 

om MIFO-objekt och finns i Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). Information om de olika 

påverkanskällornas objektsnummer, anläggningsnummer, branschtilldelning och riskklassning 

är hämtad från karttjänsten i VISS (Länsstyrelserna, u.å.) om inget annat anges. 



 

Figur 1: Grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge och de potentiellt förorenade områden 

(stjärnor) och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom 

grundvattenförekomstens delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet 

I2014/00601, © Länsstyrelsen i Stockholms län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning 

I2014/00601.  

 

1. Grustäkt. Miljöfarlig verksamhet driven av Björnbergs åkeri & grus AB 

(Miljödelegationen Stockholms län, 2009). Anläggningsnummer 0140-40-003-a, Id 

25875. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg och naturgrus. Enligt 

beslutet från Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län (2009) skriver bolaget i sin 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att de generella riskerna som finns för påverkan 

på grundvattenförekomsten är spridning av petroleumprodukter och förändringar på 

grundvattennivåer. Påverkan bedöms dock som liten. Grundvattenprovtagningar sker 

regelbundet inom täktområdet (Miljödelegationen Stockholms län, 2009). 



 

Objekt 126383 Asfaltlager i grustäkt.. Industrideponi. Enligt den 

objektssammanfattning som gjorts av Länsstyrelsen i Stockholms län (2010f) är 

identifieringen avslutad och ingen inventering är påbörjad. Där anges också att 

objektet har riskklass 2 enligt branschklassningen och att det finns ett mellanlager av 

asfalt i grustäkten. I ytterligare dokumentation som finns i EBH-stödet (Länsstyrelsen 

i Stockholms län, 2007) anges att asfaltslagret tillhör Vägverket. Där står också att 

mellanlagringen är en tidigare process och att anläggningens status nu är okänd. 

 

2. Objekt 126357. Industrideponier. Ingen riskklassning är gjord. 

Objektsammanfattningen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010d) anger 

att anläggningen heter Snebro Gård. Identifieringen är avslutad och ingen inventering 

är påbörjad. Där anges också att objektet har riskklass 2 enligt branschklassningen. 

Det finns på området en pågående sorteringsanläggning som inte bedöms vara 

förorenad (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010d). Det är, enligt det dokument som 

finns i EBH-stödet, okänt om anläggningen är i drift eller inte (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2003b). I samma dokument anges att deponering av schaktmassor och 

skräp med mera har skett. 

 

3. Naturgrustäkt. Miljöfarlig verksamhet med anläggningsnummer 0140-40-006-a, Id 

25877. Drivs av Sand och Grus AB Jehander. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av naturgrus. Täkten är enligt Lars Åkerblad (2016) på länsstyrelsen i 

Stockholms län helt avslutad.  

 

4. Objekt 126349. Industrideponier. Ingen riskklassning. Enligt Länsstyrelsen i 

Stockholms län (2002) heter objektet Tomsätra gård. Där anges att nuvarande 

verksamhetsutövare är AB Fermenta, men det är okänt om verksamheten är i drift eller 

inte. Huvudverksamheten är deponering av mycel och svamp. Enligt 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010a) har identifieringen 

avslutats men ingen inventering påbörjats. Objektet tillhör branschklass 2. 

 

5. Objekt 188970. Skjutbana – kulor. Ingen riskklassning. Enligt 

objektssammanfattningen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015a) är 



identifieringen avslutad och ingen inventering är påbörjad. Objektet tillhör 

branschklass 3. I samma dokument anges att anläggningen lades ned i början på 70-

talet. 

 

6. Objekt 126372. Glasindustri. Ingen riskklassning. Objektssammanfattningen i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014f) anger att objektet heter Taxinge 

Glasbruk, Åbytorp och tillhör riskklass 2 enligt branschklassningen. Identifieringen 

är avslutad och ingen inventering är påbörjad. Enligt ytterligare dokumentation i EBH-

stödet är verksamheten nedlagd sedan 1686. Där anges att det tidigare har producerats 

diverse olika glasobjekt på platsen, så som fönsterglas och apotekarglas. I processen 

hanterades tungmetaller och eventuellt arsenik. En deponi finns inom området som 

blivit utgrävd då arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. I deponin fanns 

bland annat slagg, glas, tegel och kol. Det bedöms att det inte kan finnas så mycket 

föroreningar kvar på platsen som kan spridas (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014b). 

 

7. Objekt 126367. SPIMFAB. Ingen riskklassning. I objektsammanfattningen i EBH-

stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014e) kallas objektet för Texaco 

bensinstation. Där anges att en förstudie är avslutad, men ingen åtgärd är gjord, samt 

att den primära föroreningen är alifatiska kolväten (hexan, oktan) och sekundära är 

bly. Enligt branschklassningen tillhör området branschklass 2 (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2014e). Länsstyrelsen i Stockholms län (2014a) anger vidare att 

anläggningen är nedlagd, men att det på fastigheten tidigare har legat en bensinstation, 

en verkstad samt ett åkeri. Delar av verksamhetens byggnader/fundament finns 

fortfarande kvar. Prover har tagits på platsen både i mark och i vatten (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2014a). Vattenproverna visar att det finns alifatiska kolväten, men 

halterna är långt under riktvärdena. Fältundersökningen som utförts av Ramböll 

Sveriga AB på uppdrag av SPIMFAB (Ramböll Sverige AB, 2005) visar att objektet 

inte utgör någon allvarlig risk för människors hälsa och miljö. Det finns dock 

oljeförorenad jord i en smörjramp på området. De alifatiska kolväten som återfinns i 

grundvattnet är de enda ämnen som detekterats i vattenproverna. Förstudien anger att 

antagen flödesriktning för grundvatten är sydost mot bäck/dike.  

 

8. Objekt 126373. SPIMFAB. Ingen riskklassning. Enligt objektssammanfattningen 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014g) kallas objektet Gulf bensinstation, Hällby. 



Där anges att en förstudie är gjord, men ingen åtgärd är vidtagen samt att objektet 

enligt branschklassningen tillhör riskklass 2. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län 

(2014g) är anläggningen nedlagd sedan 1969 och det finns inte några spår kvar av 

verksamheten utan byggs bostäder på platsen. Markundersökningar är genomförda 

vilka visar att uppmätta halter av bly är långt under riktvärdena (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2014c) . Dessutom hittades inga organiska ämnen i proven. Resultatet 

visar således att objektet inte utgör någon risk för människor och miljö och därför har 

bedömningen gjorts av Tekniska myndighetsnämnden (Henriksson, 2006) att det för 

närvarande inte finns behov att vidare undersökningar. 

 

9. Objekt 126352. Industrideponier. Ingen riskklassning. Objektsammanfattningen 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010c) anger att objektet kallas Skäggetorp, 

Taxinge, deponi, och att identifieringen är avslutad och ingen inventering är påbörjad. 

Objektet tillhör riskklass 2, men är bedömd som ej förorenad. Det är en före detta 

grustäkt (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010c). Enligt ytterligare dokumentation i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003a) var huvudverksamheten 

schaktmassetipp, mellanlager för asfalt, sågverk mm i grustäkt. Eldning av avfall har 

förekommit. 

 

10. Objekt 191791. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning. I 

objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015e) anges att 

identifieringen är avslutad och inventering inte har påbörjats. Objektet tillhör 

branschklass 4. 

 

11. Objekt 190055. Tillhör branschen Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. 

Ingen riskklassning. I objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2015c) kallas objektet för Åkeri, Skäggetorp. Där anges att det är en åkeri- och 

grusfirma och att verksamheten tillhör branschklass 3. Identifieringen är avslutad och 

ingen vidare åtgärd är påbörjad. 

 

12. Objekt 190056. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Ingen riskklassning. 

I objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015d) kallas objektet för 

JSS Allservice KB, Såglöt. Där anges att identifieringen är avslutad och ingen vidare 

åtgärd har gjorts. Objektet tillhör branschklass 3. Verkstaden har haft postadress på 



platsen men inte bedrivit någon verksamhet där (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2015d). Enlig samma dokument har dock liknande hobbyverksamhet bedrivits på 

platsen. Det rör sig om reparationer av fordon. 

 

13. Objekt 126350. Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall. Ingen riskklassning. 

Enligt objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010b) är 

identifieringen avslutad och ingen inventering är påbörjad. Objektet har riskklass 2 

enligt branschklassning och det är noterat att deponin kan vara förorenad. I ytterligare 

dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008a) kallas objektet 

för Taxinge-Näsby deponi 2. Där är det noterat att det är en kommunal avfallsdeponi 

och att verksamhetsutövare är Södertälje kommun. Anläggningen är nedlagd. Där 

anges också att huvudverksamheten var deponering av hushållsavfall och skrot. 

 

14. Objekt 126365. Industrideponier. Ingen riskklassning. I objektsammanfattningen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010e) kallas objektet för Taxinge-

Näsby deponi 1. Där anges att identifieringen är avslutad och ingen inventering är 

påbörjad. Objektet tillhör branschklass 2. Det är en avfallsdeponi som kan vara 

förorenad. I ytterligare dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2008b) anges att anläggningen är nedlagd samt att innehållet i deponin är hushålls- 

och/eller industriavfall. Det är två soptippar, en 200 m väster om Spökeksbacken och 

en 200 m sydöst om Spökeksbacken. Både deponering och förbränning har skett på 

området. 

 

15. Objekt 181066. Plantskola – övriga. Ingen riskklassning. Enligt dokumentation i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen Stockholm, 2012) är anläggningen är nedlagd sedan 1952 

men var tidigare en handelsträdgård som producerade diverse plantor, grönsaker, träd 

och liknande. I processen hanterades sannolikt eldningsolja och bekämpningsmedel. 

Objektsammanfattningen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012b) anger att objektet 

tillhör branschklass 4 samt att identifieringen är avslutad och ingen åtgärd är vidtagen. 

 

16. Objekt 189957. Betning av säd. Ingen riskklassning. Enligt objektsammanfattningen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015b) är identifieringen avslutad och 

ingen vidare åtgärd är vidtagen. Där framgår att branschen betning av säd som 

objektet tillhör inte prioriteras av länsstyrelsen, trots att branschen tillhör riskklass 2. 



Kvarnen där betningen ägde rum revs i början på 70-talet (Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2014d). 

 

17. Objekt 126375. Hamnar – fritidsbåtshamn och sågverk utan 

doppning/impregnering. Ingen riskklassning. Objektet kallas för Taxinge båtklubb 

och tillhör branschklass 2 (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012a). Identifieringen är 

avslutad och efter det har man inte gått vidare med ytterligare undersökningar. Enligt 

ytterligare dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009) är 

istället den preliminära riskklassningen enligt branschklassningen klass 3. Där anges 

också att det tidigare sågverket inte är kvar på platsen. 

 

Diffusa källor 

Förekomsten har enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2014) betydande påverkan från 

transport och infrastruktur. De uppger att det totalt går 15 km vägar i tillrinningsområdet och 

inom förekomsten. Vägarna saltas och vägsaltet kopplas till halter av klorid i grundvattnet 

(Länsstyrelsen Södermanlands län, 2014). Dessutom finns som tidigare nämnts en olycksrisk 

som bidrar till påverkansbedömningen då miljöfarliga ämnen kan spridas från olycksplatsen. 

Väg 576 som går genom förekomsten är en primärt rekommenderad väg för farligt gods 

(Trafikverket, 2016b). Detta ökar risken att farliga ämnen sprids vid trafikolyckor. Det går 

också en järnväg genom en liten del av grundvattenförekomsten. Inom förekomsten och i 

tillrinningsområdena finns en del jordbruksmarker, vilket kan vara en diffus påverkanskälla. I 

VISS tas dock inte påverkan från jordbruk upp överhuvudtaget för denna förekomst. Vilka 

tillrinningsområden och delar av förekomsten som eventuellt påverkas av de diffusa källorna 

går att uttyda i figur 2 och 3 (Lantmäteriet et al., 2016). 



 

Figur 2: Norra delen av grundvattenförekomsten Taxingeåsen-Taxinge och dess 

delavrinningsområden. Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges 

geologiska undersökning I2014/00601.  

 

 

Figur 3: Södra delen av grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Taxinge och dess 

delavrinningsområden. Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges 

geologiska undersökning I2014/00601.  

  



Alby - förekomst SE693144-148304 

Förekomsten har för höga halter av krom och arsenik (Länsstyrelsen Västernorrland, 2015b). 

Bland annat på grund av utsläpp från pågående verksamhet. Detta gör att påverkan av 

verksamhet och förorenade områden är betydande för den kemiska statusen 

(Vattenmyndigheterna et al., 2015d). De största föroreningarna i området är krom, dioxin, 

koppar, barium, bly, kvicksilver, och arsenik (Vattenmyndigheterna et al., 2015d).  

 

 

Förorenade områden och miljöfarliga verksamheter 

Enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2015b) finns det 16 stycken MIFO-objekt inom 200 

meter från förekomsten, varav några har en hög riskklass. Detta gör att 

grundvattenförekomsten utsätts för betydande påverkan från förorenade områden. Dessutom 

drivs två miljöfarliga verksamheter i området, och även dessa har betydande påverkan på 

grundvattenförekomsten (Vattenmyndigheterna et al., 2013a). Dessa är Akzo Nobel Pulp and 

Performance, Albyfabriker och Elkapsling AB. Figur 4 (Lantmäteriet et al., 2016) visar 

grundvattenförekomsten och de potentiell förorenade områden (stjärnor) och miljöfarliga 

verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom förekomstens 

delavrinningsområden. De två onumrerade stjärnorna ligger utanför förekomstens 

delavrinningsområden. I figur 5 (Lantmäteriet et al., 2016) är förekomsten mer in zoomad så 

att numreringen i de centrala delarna av Alby syns tydligare. Efter figurerna följer en lista 

med information om de olika områdena. Informationen är hämtad från den karttjänst som 

finns på VISS, som kallas Vattenkartan, och från dokument som upprättats om MIFO-objekt 

och finns i Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). Information om de olika påverkanskällornas 

objektsnummer, anläggningsnummer, branschtilldelning och riskklassning är hämtad från 

karttjänsten i VISS (Länsstyrelserna, u.å.) om inget annat anges. 

 

 



 

Figur 4: Grundvattenförekomsten Alby och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) och 

miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala 1:40000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen 

i Västernorrlands län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  

 

 



 

Figur 5: Grundvattenförekomsten Alby och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) och 

miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala 1:10000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen 

i Västernorrlands län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  

 

1. Objekt 110885. Alby karbidfabrik/Elkapsling AB 

Objektet är ett MIFO-objekt med riskklassning 1 och den primära föroreningen är 

PAH (Länsstyrelsen Västernorrland, 2015a). Enligt VISS (Vattenmyndigheterna et al., 

2015b) tillhör objektet branschen Övrig oorganisk kemisk industri. Där anges också 

att Alby Karbidfabrik nu är nedlagd, men tidigare hade en triavfettningsapparat. En 

deponi finns i området. Eventuella föroreningar är PAH, molybden, vanadin och 

nickel, arsenik, TRI och dess nedbrytningsprodukter (TCE, DCE, VC), kadmium, 

krom, färg, kvicksilver, dioxin. Eka Alby har utfört en riskbedömning under 2009 där 

undersökningar såsom omfattande mark- grundvattenprover togs 

(Vattenmyndigheterna et al., 2015b). Mer information om verksamheten finns i 



dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2014). Där anges 

att om avloppsvatten har gått ut från fabriken har det troligtvis gått orenat ut i älven. 

Fabriken hanterade antracit, stenkol, gaskol, koks, träkol, kalksten, elektrodkol, 

kalciumkarbid och kvävgas. Restprodukter som bildades var kalk- och koksdamm, 

avfall, sot, kiseljärn och karbid- och kalkkväveprodukter. Dessa har förmodligen 

deponerats på området. Dessutom spreds troligen C, CaCO3, CaO, MgO, K, Na, Si, 

Fe, Cu, Ni och Zn från karbidugnsgasen med vinden. Kan också ha deponerats aska 

som innehöll arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, selen, antimon, molybden, vanadin 

och nickel. Vidare kan dioxinhaltigt slam ha deponerats på området. Det finns också 

risk för att det finns blyföroreningar i marken. Grundvattnet under området är troligen 

förorenat. Ytterligare information om vilka ämnen som provtagits på platsen med 

mera går att finna i dokumentet. 

 

På platsen drivs nu en annan miljöfarlig verksamhet av Elkapsling AB 

(Länsstyrelserna, u.å.). Verksamheten har anläggningsnummer: 2260-111 och 

branschkod 28.20. Verksamheten håller på med ytbehandling (kemisk eller 

elektrolytisk), färgborttagning och avfettning av metaller och plast (Länsstyrelserna, 

u.å.). Enligt dokumentationen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 

2014) är kommunen tillsynsmyndighet för den pågående verksamheten. Där anges att 

Elkapsling AB tillverkar apparatskåp, elektroniklådor och dylikt samt att det kan 

finnas trikloretylen och ämnets nedbrytningsprodukter i marken på Elkapslings 

fastighet. 

 

2. Objekt 110707 Industrideponi. De ämnen det finns risk för spridning av är PAH, 

molybden, vanadin, nickel, arsenik, TRI och dess nedbrytningsprodukter (TCE, DCE, 

VC), kadmium, krom, färg, kvicksilver och dioxin (Vattenmyndigheterna et al., 

2015c) . Enligt dokument i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006f) 

har objektet endast identifierats och inte inventerats. 

 

3. Alby klorat 

Objekt 110699. Enligt Länsstyrelsen i Västernorrlands län (2015a) är objektet ett 

MIFO-objekt med riskklassning 1. Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen 

i Västernorrlands län, 2011) är anläggningen i drift och tillverkar natriumklorat och 

kaliumklorat. Nuvarande verksamhetsutövare är Eka Chemicals AB. 



Akzo Nobel Pulp and Performance, Albyfabriker ligger här. Anläggningsnummer 

2260-101. Enligt VISS (Länsstyrelserna, u.å.) är verksamheten fortfarande i drift och 

har tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Enligt Akzo Nobel Pulp and Performance 

Chemicals AB (Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, 2014) läcker 

elektrolytvätska som innehåller krom ut från tillverkningsprocessen. Enligt 

dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2011) leds 

dagvattnet bort via en avloppstub ut till Ringdalsdammen. Där anges att de 

föroreningar som finns i grundvattnet i området är krom(VI), arsenik, koppar, 

kvicksilver, bly och zink. Ytterligare förorenande ämnen finns i marken. Av dessa är 

det angivet i MIFO-historik dokumentet att bly, PAH, barium, koppar och zink binds i 

marken. Dessutom är dioxinet bundet till grafiten och sprids därför troligen bara till 

grundvattnet via grafitpartiklar.  Det finns också två deponier på området. Det finns 

mycket mer detaljerad information att hämta hos länsstyrelsen i Västernorrlands län. 

 

4. Objekt 110918. SPIMFAB  (VISS-karta). Området är sanerat av SPIMFAB och är nu 

rent (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2015b). 

 

5. Objekt 110887. Drivmedelshantering och bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 

åkeri. Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands 

län, 2006d) för Sundströms Bensin & Service HB. Där anges att endast 

bensinstationen är i drift men tidigare har det här även legat en bilverkstad. Endast 

identifiering är gjord, ingen inventering.  

 

6. Objekt 110842. Drivmedelshantering. I dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2006c) kallas objektet för OKQ8 Alby. Där anges att objektet har 

preliminär riskklass 2 enligt branschklassningen. Det går inte att avgöra från 

dokumenteringen om anläggningen är i drift eller inte. Området har tidigare även 

använts för bilförsäljning. Området är endast identifierat, inte inventerat 

(Länsstyrelserna, u.å.). 

 

7. Objekt 110731. Sågverk utan doppning/impregnering. Kallas för Alby såg AB 

(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2002a). Objektet har riskklass 4 

(Länsstyrelserna, u.å.). Dokumentationen i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2002a) anger att det finns ett stort förfallet såghus med 



betongplatta vid ena kortsidan på området. Området är ungefär 7500 m2. Där anges 

också att anläggningen är nedlagd sedan 1969. Alla flisrester fraktades under driften 

till Pilgrimsta plattfabrik, lastningen skedde på betongplattan. Vid besöket som gjorts 

av länsstyrelsen kunde inga synliga spår av förorening observeras. I ena hörnet fanns 

en 500 m2 stor ”deponi” med bland annat betong, tegel och armeringsjärn. 

Dokumentationen anger vidare att tidigare har smörjoljor och diesel (till traktorer) 

hanterats på platsen och att verksamheten har hanterat mellanlagring av flis, spån och 

dylikt. Smörjoljorna och dieseln klassas som föroreningar med hög farlighet, medan 

sågningsresterna har låg och måttlig farlighet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 

2002a). Länsstyrelsen har i dokumentet dragit slutsatsen att området innebär en låg 

risk (klass 4) för människa och miljö eftersom ingen impregnering av trä gjorts och 

den enda restprodukten är trärester som har låg föroreningsrisk och verksamheten bara 

var i gång under en kortare tidsperiod. Smörjoljor och drivmedel som har större 

föroreningsfarlighet har endast hanterats i små mängder och därför är risken att dessa 

har påverkat miljön liten.  

 

8. Objekt 110730. Sågverk utan doppning/impregnering. Inventering är genomförd 

och objektet har tilldelats riskklass 4 (Länsstyrelserna, u.å.). I dokumentationen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2002b) kallas objektet för Peter 

Byggare Entreprenad i Ånge. Området är ca 5800 m2. Där anges att verksamheten är 

i drift. Det har tidigare varit hyvleri och man har tidigare även sågat på platsen (under 

en kortare tidsperiod). Nu för tiden består verksamheten framförallt i byggande, men 

har fortfarande hyvling på platsen. I dokumentet anges att den enda behandlingen av 

trä som sker på platsen är målning. På platsen hanteras smörjoljor, drivmedel, lacker 

och färger och man får flis, spån och andra trärester som restprodukt. Länsstyrelsen 

motiverar riskklassningen med sågning/hyvling endast har liten till måttlig förorenings 

farlighet, och att den behandling med lacker och färg som sker endast förekommer i 

liten omfattning och inomhus (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2002b). Dessutom 

har smörjoljor och drivmedel endast använts i liten omfattning. 

 

9. Objekt 110822. Avloppsreningsverk. Ingen riskklassning. I EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006a) kallas objektet för Alby reningsverk. 

Där anges att objektet har preliminär riskklass 4 enligt branschklassningen och att 

anläggningen är i drift. 



 

10. Objekt 110706. Industrideponier. Avfallsdeponier, icke farligt, farligt avfall. 

Endast identifiering är gjord. Ingen riskklassning. Objektet kallas i dokumentation i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006h) för Svenskbytippen deponi. 

Där anges att anläggningen är nedlagd, men tidigare har här deponerats grafitslam och 

Cr(VI)-haltigt slam från Alby klorat.  

 

11. Objekt 110837. Skjutbana – hagel. Riskklass 3. Har blivit inventerad. 

(Länsstyrelserna, u.å.) Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län, 2013) är klassningen gjord enligt branschklassningen eftersom 

det inte finns tillräckligt mycket information för att göra en fullständig riskklassning. 

Anläggningen är nedlagd. 

 

12. Objekt 110751. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri, och sågverk utan 

doppning/impregnering. Riskklass 4. I dokumentationen i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006e) kallas objektet för By Träprodukter, 

Alby. Från detta framgår att MIFO-fas 1 är gjord. Fastigheten är ca 2000 m2. 

Anläggningen är i drift och drivs av Ynge Träff. Dokumentet anger också att det på 

platsen tidigare har legat ett slakteri, skoterverkstad och bilverkstad. Verksamheten 

tillverkar lastpallar till Alby klorat och Östavallssågen. Virket kapas och spikas på 

plats och restmaterial eldas hemma hos verksamhetsutövaren. Enligt dokumentationen 

finns en tipp med både gammalt och nytt spån i närheten av fastigheten. De 

föroreningar som finns har låg och hög farlighet (trä och smörjoljor/diesel). 

Kemikalier som hanteras är smörjfetter, smörjoljor och diesel till traktorn. 

Länsstyrelsen motiverar i dokumentet att objektet tilldelas riskklass 4 med att ingen 

impregnering sker på platsen och smörjoljor och diesel endast hanteras i liten mängd. 

Dock kan en påverkan på underliggande mark och genomkorsande bäck finnas från 

spåntippen genom syretärande nedbrytningsprocesser som sker i tippen. 

 

13. Objekt 110920. SPIMFAB. Platsen har blivit sanerad av SPIMFAB och är nu ren 

(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2015a). I dokumentationen i 

EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2005) kallas objektet för Kuwait 

bensinstation. I dokumentet står det att miljöundersökning har genomförts 2009 som 



visade att det inte finns anledning till ytterligare efterbehandlingsåtgärder. Detta 

stämmer inte överens med att SPIMFAB har sanerat området. 

 

14. Objekt 110835. Drivmedelshantering, och Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 

åkeri. Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet för Gulf. Där anges att objektet 

har preliminär riskklass 2 enligt branschklassningen. Det har endast identifierats, inte 

inventerats. Det framgår också av dokumentet att det rör sig om en 

bilvårdsanläggning, inte bilverkstad eller åkeri. Det finns inga byggnader kvar 

eftersom bilverkstaden har flyttat och bensinstationen är nedlagd. En 

miljöundersökning har genomförts 2009 som visar att det inte finns ytterligare 

anledning till efterbehandlingsåtgärder (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2009). Nu 

finns hyreshus på platsen.  

 

15. Objekt 110836. Drivmedelshantering. Endast identifiering har skett. I dokumentation 

i EBH-stödet (Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006g) kallas objektet för Konsum 

med OK-pump. Där framgår att objektet har preliminär riskklassning 2 enligt 

branschklassningen. Det har varit en bensinstation men idag ligger det en villa på 

platsen.  

 

16. Objekt 110886. Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Endast identifiering är 

gjord (Länsstyrelserna, u.å.). Objektet kallas i dokumentation i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006i) för Wedins motorverkstad. Där framgår 

att objektet har preliminär riskklass 3 enligt branschklassningen och att det rör sig om 

en bilvårdsanläggning. Verksamheten är nedlagd och platsen är nu endast bostad åt 

familjen Wedin.  

 

17. Objekt 110913, MIFO-ID 2260-0635 SJ:s verkstäder=Alby bangård  

Har inventerats genom banverkets inventering av bangårdar, Mellersta Banregionen 

(Vattenmyndigheterna et al., 2015b). Objektet har inte tilldelats någon riskklass. Det 

är identifierat men inte invexnterat. Enligt dokumentation i EBH-stödet (Länsstyrelsen 

i Västernorrlands län, 2007) flyttades massor som hade en PAH-halt över gränsen för 

mindre känslig markanvändning (MKM) vid ombyggnation av växlar 2006. I 

dokumentet anges att det tidigare har funnits verkstadslokaler, smedja, upplagsplats 



och förråd på bangården. Rörledningar från bangården till en kemisk industri i vilka 

syra har transporteras har funnits. 

 

18. Objekt 110704. Övrig oorganisk kemisk industri, och verkstadsindustri med 

halogenerade lösningsmedel. Objektet kalls i dokumentation i EBH-stödet 

(Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2006b) för Alby väteperoxid. Där framgår att 

objektet har preliminär riskklass 1 enligt branschklassningen. Vidare står det att 

nuvarande verksamhetsutövare på platsen är Eka Chemicals AB. Verksamheten är i 

drift och tillverkar väteperoxid. I processen hanteras kvävgas, luft, antrakinon och 

organiska lösningsmedel. Det framgår också att Alby Cisternsvets tidigare har legat i 

området. Ingen förorenad mark är känd, men organiska lösningsmedel skulle kunna 

förekomma i marken. Från området körs aluminiumgranuler till deponin 

Kaffepanntippen. Eftersom fabriken är modern finns det troligen inte några 

markföroreningsproblem. I dokumentet finns ingen angiven riskklass efter MIFO-fas 

1, men en motivering som lyder: ”Fabriken är modern och det finns inga tecken på att 

markföroreningar skulle finnas på området.  

 

19. Kaffepanntippen. Anläggningsnummer 2260-60-001. Är i drift och ägs/drivs av 

Ånge kommun (Länsstyrelserna, u.å.). Det är en miljöfarlig verksamhet som har 

mellanlagring av farligt avfall, oljeavfall, blybatterier, elprodukter och impregnerat trä 

(Länsstyrelserna, u.å.). 

 

20. Bergtäkt. Anläggningsnummer 60-201-072-a. Det är en miljöfarlig verksamhet som 

drivs av SCA Skog AB, Krossprodukter (Länsstyrelserna, u.å.). Är en täkt för berg, 

naturgrus och andra jordarter för mer än markinnehavarens husbehov där täkt typen är 

berg och morän. 

 

21. Täkt för skrotsten. Anläggningsnummer 60-201-066-a, Id 38323. Det är en 

miljöfarlig verksamhet som drivs av Svevia AB (Länsstyrelserna, u.å.). Täkt för annat 

än markinnehavarens husbehov av skrotsten. Ligger långt ifrån förekomsten, men 

inom ett av delavrinningsområdena.  



Diffusa källor 

I VISS (Vattenmyndigheterna et al., 2015a) är förekomsten inte riskklassad för diffusa källor, 

men det kan finnas påverkan från större vägar, tätort, järnväg och bangård. Betydande 

påverkan på förekomsten kan också finnas från den urbana markanvändningen. Figur 6 

(Lantmäteriet et al., 2016) visar att alla delavrinningsområden som förekomsten ligger i har 

något av detta inom sig. Alla tillrinningsområden utom område 5 påverkas av järnvägen. 

Större vägar och tätort finns i alla tillrinningsområden. Både väg 83 som går i 

tillrinningsområdet till förekomsten och väg 507 som går inom förekomsten är primärt 

rekommenderade vägar för farligt gods (Trafikverket, 2016b). Detta innebär att det finns risk 

att farliga ämnen sprids vid en trafikolycka. Väg 83 saltas vintertid (Nätterman: Trafikverket, 

2016). Bangården ligger i område 6, nära gränsen till område 1 (se Potentiellt förorenade 

områden och miljöfarliga verksamheter). I norra delen av förekomsten och i nordvästra delen 

av avrinningsområde 2 i närheten av Ovansjö finns några åkrar (se figur 6).  

 



 

Figur 6: Grundvattenförekomsten Alby och dess delavrinningsområden. Skala ca 1:40000. © 

Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  

  



Tranhult- Kåperyd – förekomst SE639248-139603 

 

Potentiellt förorenade områden och miljöfarlig verksamhet 

Inom och i avrinningsområdet till förekomsten Tranhult-Kåperyd finns ett stort antal 

potentiell förorenade områden och en anläggning med miljöfarlig verksamhet. Dessa 

punktkällor har betydande påverkan på grundvattenförekomsten (Vattenmyndigheterna et al., 

2013b). Punktkällorna finns markerade och numrerade i figur 7 (Lantmäteriet et al., 2016). I 

figur 8 (Lantmäteriet et al., 2016) visas en förstoring av området i nordöstra delen av 

förekomsten där områdena 18 till 23 är markerade. Nordöst om förekomsten finns ytterligare 

ett antal potentiellt förorenade områden. Dessa ligger inom det avrinningsområde som 

nordöstra delen av förekomsten ligger i. Vi har ändå valt att inte fördjupa oss i de områdena 

eftersom antalet områden att gå igenom då skulle bli mycket stort. Vid analysering av 

grundvattenförekomsten med denna modell som grund bör dessa områden ändå tas i åtanke. 

Efter figurerna följer en lista över alla numrerade områden och kortfattad information om 

dessa. Informationen är hämtad från den karttjänst som finns på VISS och från dokument som 

upprättats om MIFO-objekt och finns i Efterbehandlingsstödet (EBH-stödet). All information 

om de olika påverkanskällorna är hämtad från karttjänsten i VISS (Länsstyrelserna, u.å.) om 

inget annat anges. 

 

 



 

Figur 7: Grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) 

och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala ca 1:30000. © Lantmäteriet I2014/00601, © 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  

 

 

 



 

Figur 8: Grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd och de potentiellt förorenade områden (stjärnor) 

och miljöfarliga verksamheter (stjärnor med ring omkring) som finns inom grundvattenförekomstens 

delavrinningsområden (mörkblå linjer). Skala 1:10000. © Lantmäteriet I2014/00601, © Länsstyrelsen 

i Jönköpings län, © SMHI, © Sveriges geologiska undersökning I2014/00601.  

 

 

1. Objekt 116237. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning. 

 

2. Objekt 163674. Skjutbana, kulor. Ingen riskklassning.  

 

3. Objekt 181552. Övrigt BKL3 och sågverk utan doppning/impregnering och övrigt 

BKL 4. Ingen riskklassning.  

 

4. Objekt 170054. Sågverk utan doppning/impregnering. Ingen riskklassning.  

 

5. Objekt 152248. Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall. Ingen riskklassning.  

 



6. Objekt 152258. Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer och 

betning av säd. Riskklass 2.  

 

7. Objekt 175522. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 

riskklassning.  

 

8. Objekt 152821. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel och betong- 

och cementindustri och ytbehandling av trä. Ingen riskklassning. 

 

9. Objekt 170055. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 

riskklassning.  

 

10. Objekt 152823. Tungmetallgjuterier. Ingen riskklassning.  

 

11. Objekt 152500. Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedel. Riskklass 2.  

 

12. Objekt 175664. Skjutbana- kulor. Ingen riskklassning.  

 

13. Objekt 152824. Mellanlagring och sorteringsstation avfall. Ingen riskklassning.  

 

14. Objekt 152825. Betong- och cementindustri. Ingen riskklassning.  

 

15. Renstorp. Täkt för naturgrus. Anläggningsnummer 0680-20-042, Id 34975. 

Miljöfarlig verksamhet som drivs av Skanska Asfalt och Betong AB. Täkt för mer än 

markinnehavarens husbehov av naturgrus.  

 

16. Objekt 152249. Avfallsdeponier – icke farlig, farligt avfall. Ingen riskklassning. 

 

17. Objekt 181522. Övrigt BKL 3 och sågverk utan doppning/impregnering och 

övrigt BKL 4. Ingen riskklassning.  

 

18. Objekt 170080. Övrigt BKL 3. Ingen riskklassning.  

 



19. Objekt 170057. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 

riskklassning.  

 

20. Objekt 175747. SPIMFAB. Ingen riskklassning. En åtgärd är gjord här, men 

koordinaterna stämmer inte överens perfekt efter omvandling mellan de olika 

referenssystem som används (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, 

2015) Åtgärden är att området har sanerats av SPIMFAB (Spimfab, 2014). SPIMFAB 

avslutade projektet 16 juli 2010. Hos SPIMFAB har aktnummer 4980. 

 

21. Objekt 152307. Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedel. Riskklass 3.  

 

22. Objekt 170077. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 

riskklassning.  

 

23. Objekt 170062. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel. Ingen 

riskklassning.  

 

24. Objekt 181557. Övrigt BKL 3. Ingen riskklassning.  

 

25. Objekt 170083. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel och övrigt 

BKL 3. Ingen riskklassning.  

 

 

Diffusa källor 

För förekomsten finns ingen klassning för diffusa källor. Inom förekomsten finns både vägar 

och järnväg. Vägarna är varken primärt eller sekundärt rekommenderade vägar för farligt 

gods (Trafikverket, 2016b). Risken för att det efter vägolycka sprids miljöfarliga ämnen är 

därför liten. Vägarna är inte heller stora huvudgenomfarts vägar. Enligt Daniel på Jönköpings 

kommun (Daniel: Jönköpings kommun, 2016) saltas Tabergsvägen (väg 659) på vintrarna. 

Däremot uppger Trafikverket (Kildén, 2016) att Bondstorpsvägen (väg 651) och 

Vaggerydsvägen (väg 650) endast har en liten mängd salt i den sand som används. På 

järnvägen går gods- och regionaltrafik (Trafikverket, 2014). Figur 9 (Lantmäteriet et al., 

2016) visar vilka avrinningsområden och delar av förekomsten som påverkas av vägar och 



järnväg. Inom förekomsten finns ett antal villaområden. Det finns en del jordbruk inom 

grundvattenförekomsten och fler i de delavrinningsområden som grundvattenförekomsten 

ligger i. Detta är dock inte något som tagits upp i VISS som en eventuell diffus källa. 

 

 

Figur 9: Grundvattenförekomsten Tranhult-Kåperyd (lila) och förekomstens delavrinningsområden 

(mörkblå linjer). Skala 1:80000. © Lantmäteriet I2014/00601, © SMHI, © Sveriges geologiska 

undersökning I2014/00601.  
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Sammanfattning 

Arbetsrapporten pressentera tillrinningsområden i grundvattenförekomster: Alby, 

Taxingeåsen samt Tranhult Kåperyd är en del av konceptuell modelen. Information 

innehåller kartor och beräknade arean till områden. 
 



 

Tillrinningsområden 

Följande bilden göras med hjälp av dataprogram arcMAP med användningen av följande 

lager för att undersöka tillringningsområde(SGU, 2016): 

● gvfk131027 arean och koordinater för grundvattenförekomster 
● tillrinningsområden arean och koordinater för  tillrinningsområden 
● besokta_platser_2015 koordinater för besöktade platsen 

För att förtydliga förhållande mellan grundvattenförekomster och tillrinningsområden, därför 

bakgrundkarta inte läggas i bilden.  

Arean beräknas genom ett program som heter ‘ Calculate Geometry’ i arcMap. 

1.Alby (SE693144148304)  

Figure 1 visar en stor tillrinningsområden jämför med grundvattenförekmsten. Tillrinnings 

områden är 44 757 971 kvadratmeter stora, ca 13 gånger större än grundvattenförekomsten, 

och relativt rund formade. 

 

 

Figure 1: Blå arean motsvar tillrinningsområden för Alby, ljusblå sträckan motsvar gränsen 
i områden. Svart nätformig arean motsvar grundvattenförekomsten, blå prickorna är 
provtagningsplatsen. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601. 



2. Taxingeåsen (SE656679158654) 
 

Figure 2 visar tillrinningsområden är 26 840 151 kvadratmeter stora, ca 13 gånger större än 

grundvattenförekomsten, och relativt lång och triangel formade. Föreomsten delar gemensam 

tillrinningsområden med en annan grundvattenförekomst ‘Taxingeåsen sandtorp’ som ligger 

direkt under förekomsten.  

 

 

Figure 2: Blå arean motsvar tillrinningsområden för Taxingeåsen, ljusblå sträckan motsvar 
gränsen i områden. Svart nätformig arean motsvar grundvattenförekomsten, blå prickorna är 
provtagningsplatsen. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601. 
 

 

   



3. TranhultKåperyd (SE639248139603) 
 

Figure 3 visar tillrinningsområden är 42 961 818  kvadratmeter stora, ca 5 gånger större än 

grundvattenförekomsten, och delar en  gemensam tillrinningsområden med 

grundvattenförekomsten ‘Månstorp Målskog’ som ligger över förekomsten. 

Tillrinningsområden är svamp formad om bilden vänds 90 grader medurs.  

 

 

Figure 3: Blå arean motsvar tillrinningsområden för TranhultKåperyd, ljusblå sträckan 
motsvar gränsen i områden. Svart nätformig arean motsvar grundvattenförekomsten, blå 
prickorna är provtagningsplatsen. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601. 
 

 

 



Appendix 
 

Tabell 1, sammanställning av Arean till varje förekomster kalkuleras med hjälp av arcMap.  

  Alby  Taxingeåsen  Tranhult Kåperyd 

grundvattenförekomster (k㎡)  3, 432 999  2, 053 828  8, 466 728 

Tillringningsområden (k㎡)  44, 757 971   26, 840 151   42, 961 818 

 

 

Referenser 
Sveriges geologiska undersökning, SGU. (2016). besokta_platser_2015, gvfk131027, 
tillrinningsområden. GIS fil.  
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Sammanfattning 

Arbetsrapporten pressentera information om grundvattenövervakning i tre 

grundvattenförekomster: Alby, Taxingeåsen samt Tranhult Kåperyd är en del av konceptuell 

modelen. Rapporten innehåller läggning för övervakningsstation, provtagningsplatsen och 

källor, samt information om provtagning i 2015. 

 

 
 

 



 

Grundvattenövervakning 

Projicerat koordinatsystem i följande texten  är SWEREF99 ™ om ingen annan information 

anges. 

 

1. Övervakningsplatsen 

1.1  Alby (SE693144148304)  

Figure 1 visar miljövakningsstation i Alby. Namn för stationen är ‘Alby GV mittpunkt’ som 

ligger mitt av grundvatten förekomsten. Koordinater: Nordlig: 6929550 Östlig: 524887 

(Vattenmyndigheterna et al., 2016a). 

 

Figure 1: Blå pricken är miljöövervakningsstation,’Alby GV mittpunkt’© Sveriges geologiska 
undersökning, I2014/00601, bakgrundskarta © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

 



 

1.2 Taxingeåsen (SE656679158654) 

Taxingeåsen har övervakningsstation i drottningkällan som starta i år 2010, koordinat är 

Nordlig: 6568791, Östlig: 631453(Vattenmyndigheterna et al., 2016b). se figure 2. 

 

Figure 2: Blå pricken är miljöövervakningsstation, ‘ Drottningkällan’ © Sveriges geologiska 
undersökning, I2014/00601, bakgrundskarta © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Övervakningsstation tillhör av program RMÖ, grundvattenkemi, stockholmlän som är 

regional miljöövervakning  vars startade i 2007. Programområde är sötvatten. Där pH, 

alkalinitet, klorid samt totalt 16 parameter undersöks var sjätte år av 

SGU(Vattenmyndigheterna et al., 2016c). 

 

1.3 TranhultKåperyd (SE639248139603) 

Tranhult Kåperyd sakna information om övervakningsstation, för att SGU har inte bestämt 

vilket miljöövervakningsstation för Tranhult Kåperyd (Vattenmyndigheterna et al., 2016d). 



 

2. Besökta provtagningsplatsen i 2015 
 

Tabel 1 3 visar aktivitet i de tre provtagningsplatsen under år 2015. I Alby tog två prov i tre 

provtagningsplatsen, orsaker för att inte ta prov är opraktisk. I Taxingeåsen finns bara två 

provtagningsplatsen, och alla provtagningsplatsen kan praktiskt används. I Tranhult Kåperyd 

finns 3 provtagningsplatsen och bara i Renstorp tagit prov, anledning i andra två stället som 

inte kan ta prov för att de är opraktisk och uttorkad. Källor till tabel 13 från (SGU, 2015). 

 

Tabel 1: Stationer inventering 2015 i Alby. Fastighet betecknar provtagningsplatsen i tomten, 
t.ex. i en brunn hos en privatpersion. ‘opraktsk’ kan vara brunnslocket är svårt öppna, eller 
personerna inte bo kvar i huset(Nils Ohlanders, 2016). 

nr  2  　3  　1 

Län  Västernorrland  Västernorrland  Västernorrland 

Namn i 

Databas/arbetsnamn 

　  　  Industrivägen 17(?) 

Namn Stationsinfo  Alby  Alby Östra  　 

Förekomst 

(EU_CD) 

SE693144148304  SE693144148304  SE693144148304 

N (aktuell)  6929860  6930302  6928953 

E (aktuell)  525062  526633  524542 

Besökt (datum)  20151103  20151103  20151103 

Prov (ja/nej)  ja  ja  nej 

orsak om prov ej 

taget 

　  　  opraktisk 

Fastighet  　  Ovansjö 30:4  　 



 

Tabel 2: Stationer inventering 2015 i Taxingeåsen (Nils Ohlanders, 2016).   

　  Taxingeåsen  　 

Län  Södermanland  Södermanland 

Namn i Databas/arbetsnamn  Drottningkällan  S Källefall 

Namn Stationsinfo  Drottningkällan  S Källefall 

Förekomst (EU_CD)  SE656679158654  SE656679158654 

N (aktuell)  6568776  6568634 

E (aktuell)  631562  631404 

Besökt (datum)  20150610  20150610 

Prov (ja/nej)  ja  ja 

 

 

   



 

Tabel 3: Stationer inventering 2015 i Tranhult Kåperyd. ‘opraktsk’ kan vara brunnslocket är 
svårt öppna, eller personerna inte bo kvar i huset. Annat prov är prov som tagits mer än 
standardparametrar, där som betäknas med bek.medel är forkortning för bekämpningsmedel. 

(Nils Ohlanders, 2016). 

　  Tranhult Kåperyd  　  　 

Län  Jönköping  Västra Götaland  Västra Götaland 

Namn i 

Databas/arbetsnamn 

　  　  Månsarp 

Namn Stationsinfo  Renstorp  　  　 

Förekomst 

(EU_CD) 

SE639248139603  SE639248139603  SE639248139603 

N (aktuell)  6390029  6390107  6390278 

E (aktuell)  443074  443613  444503 

Besökt (datum)  20151007  20151007  20151007 

Prov (ja/nej)  ja  nej  nej 

orsak om prov ej 

taget 

　  opraktisk  uttorkad 

annat prov  bek.medel?  　  　 

 

 

   



 

 

3. Naturliga källor  
De potentiella provtagningsplatsen ska väljas med hänsyn till följande prioritet(SGU, 2016): 

Källor och brunnar är bättre provtagningsplatsen än rör och borrhål. 

Källor ska ha flöde som är högre än 3 l/s. 

Provtagningsplatsen ska representerar sand eller grus förrekomster. 

 

3.1 Alby (SE693144148304) 

Enligt figure 3 visar inte några källor som ligger i Alby. 

 

Figure 3: Områder som ringade in av svart sträckan är grundvattenförekomsten i Alby. mittpunkt är 
källan (Nils Ohlanders, 2016) © Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601, bakgrundskarta © 
Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

 

   



 

3.2  Taxingeåsen (SE656679158654) 

I figure 4 visar två källor ligger i Taxingåsen, en av dem är drottningkällan och andra är S 

källefall. Båda källorna har strömning ca 3 10 l/s. De två källor är provtagningsplatsen i 

Taxingåsen redan, ingen ytterligare källor betecknas i områden. 

 

Figure 4: Grön markerade områder är grundvattenförekomsten i Taxingeåsen, glas formed 
punkt är källor i Taxingeåsen. till vänster är S källefall och till höger är drottningkällan © 
Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601, bakgrundskarta © Lantmäteriet, I2014/00601. 
 



 

3.3 TranhultKåperyd (SE639248139603) 

I figure 6 visar en källa, ‘Månsarp’ till grundvattenförekomster, vilket ha används till 

provtagningsplatsen. Dess strömning är  0,5 10 l/s. Det finns tre källor som ligger i figuren, 

men ligger utanför grundvattenförekomsten, dess flöden är nästan lika stor som Månsarp. 

 

Figure 6: Grön markerade områder är grundvattenförekomsten i Tranhult Kåperyd. © 
Sveriges geologiska undersökning, I2014/00601, bakgrundskarta © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Sammanfattning 

Grundvattenuttag är bortledande av grundvatten från en grundvattentäkt. Enligt miljöbalken är 

bortledande av grundvatten och utförande av brunnar för detta en vattenverksamhet och kräver 

därmed tillstånd från mark- och miljödomstolen. Bortledande av vatten omfattar mer än vad som 

betecknas som vattentäkt, eftersom att vattentäkt inte innefattar bortledande av skadligt yt- och 

grundvatten.  

Förekomsten Alby har goda möjligheter för uttag, majoriteten av brunnar här är energibrunn.  

Förekomsten Taxingeåsen- Taxinge har också goda möjligheter för uttag, här är dock majoriteten 

av brunnar enskilda vattentäkter med största uttag på 30 m3/dygn. För den sista förekomsten 

Tranhult- Kåperyd finns det väldigt bra uttagsmöjligheter jämför med de två första 

förekomsterna. Uttagsstorlek i denna förekomst är 3,35 Mm3/år.   



Grundvattenuttag 

Enligt Länsstyrelsen i Jönköpings län (2016) är grundvattenuttag bortledande av grundvatten från 

en grundvattentäkt och uttaget sker ur jord eller berg. Enligt definitionen i miljöbalken (SFS 

1998:808) är bortledande av grundvatten, utförande av brunnar eller anläggningar för detta en 

vattenverksamhet och tillstånd från mark- och miljödomstolen krävs. Uppgifterna om uttaget 

prövats hos mark- och miljödomstolen finns sedan samlat i databasen miljöboken 

(Domstolsverkets handböcker, 2011). Det är viktigt att vid prövning undersöker 

påverkansområdet eftersom omkringliggande area av grundvattenuttag kan påverkas negativt, 

som exempel nedan (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016): 

 Brunnar i närheten torkar ut 

 Våtmarker och dammar som avspeglar grundvattennivån avtar 

 Vattendrag som får vatten från grundvatten sinar 

 Sättningar av byggnader 

För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas 

negativt behövs inte tillstånd enligt miljöbalken (SFS 1998:808). Dessa uttag som inte är 

tillståndskrävande kan både vara kommunala och enskilda.  

Information om hur stora uttag som är möjliga att göra från grundvattenförekomsten finns 

registrerat i Vatteninformationssystem Sverige, VISS. Vidare finns informationer om en enskild 

brunns läge och dess tekniska data i SGUs kartvisare för brunnar (SGU & Lantmäteriet, 2016). 

Uppgifterna gäller i stort bergborrade brunnar och innehåller bland annat (SGU, 2016b): 

 Totaldjup: brunnens totaldjup i meter 

 Djup till berg: avståndet ned till berg för bergborrade brunnar och brunnens totaldjup för 

jordbrunn 

 Vattenmängd: brunnens kapacitet i liter per timme  

 Rörborrning: till nivå i meter under markytan 

 Bottendiameter: borrningens bottendiameter i millimeter 

 Tätning: åtgärder för att undvika ytvatteninträngning 

 Användning: brunnens användning såsom energi (värme och kyla), hushåll, fritidshus, 

lantbruk och bevattning.  



 

Vattentäkt 

Vattentäkt är själva bortledande av vatten, denna omfattar dock inte bortledande av skadligt yt- 

och grundvatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Energiutvinning genom ett slutet system, 

dvs. inget vatten leds bort är inte tillståndspliktigt eftersom det inte utgör vattentäkt. Det behövs 

hellre inte tillstånd om uttaget går till en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets 

husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Bortledande 

av vatten för försörjning och värmeutvinning i ett öppet system utgör däremot vattentäkt. 

 

Vattentäkter som finns i SGUs vattentäktsarkivet sorteras bort av säkerhets skäl och finns därför 

inte med i brunnsarkivet. Dock finns det koordinater för själva vattentäktsområdet och eftersom 

det är små vattentäkter finns troligtvis själva brunnen placerad nära den koordinaten. Av 

säkerhetsskäl får inte koordinaterna redovisas i rapporten.  

 

Grundvattenbrunnar 

Det finns olika brunnstyper enligt Svensk Vatten (2010): 

 Grävda brunnar: är en brunnstyp för små vattenuttag i jordlager. Dessa brunnar passar till 

jorden som morän och grovkorniga isälvssediment. Inflödet av vatten sker genom den 

öppna bottenarean. Intagsytan är vinkelrät mot flödesriktningen i akviferen, vilket medför 

att effektiviteten minskar. 

 Rörbrunnar i jord: 

- Filterbrunnar: passar för större uttag till exempel kommunala brunnar och inströmning 

är horisontell. Dessa brunnar är lämpliga för isälvsavlagringar och gynnsamma 

inflödesförhållanden fås. 

- Rörspetsbrunnar: är en typ av rörbrunn som drivs ned. Ett viktigt användningsområde 

är för tillfälliga grundvattenuttag. Om uttaget sker permanent är vattenbehovet ofta 

mindre. 



 Bergborrade brunnar: är den vanligaste brunnen i Sverige. Brunnen anlägger i två 

moment, där den första är borrning genom jordlager och den andra är borrning ned i berg.  

 

Vidare påstår Svenskt vatten (2010) att vilken brunnstyp som används beror på vilken kapacitet 

man önskar sig, samt hur lokala geologiska förhållanden ser ut. För större uttag som kommunala 

brunnar väljs ofta filterbrunnar i jord eller i sedimentärt berg. Medan grävda och bergborrade 

brunnar väljs ofta till mindre uttag för tillexempel enskilda hushåll.  

 

Skyddsområden för grundvattentäkter 

Enligt EU:s ramdirektiv skall våra vattenresurser bevaras till dagens och kommande generationer. 

För att uppnå detta ska Sverige bland annat fastställa skyddsområden för allmänna 

dricksvattentäkter. Vattenskyddsområdena är indelade i olika zoner där endast vattenuttaget får 

sker, ingen annan verksamhet (Jönköpings kommun, 2010). Även särskilda skyddsföreskrifter 

gäller i de vattenskyddsområdena enligt Länsstyrelsen i Norrbotten (2016).  

  



Alby  

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (u.å.a) har den del av förekomsten med bästa uttagsmöjligheter 

en uttagsmöjlighet med storleksordning 5 till 25 liter per sekund vilket motsvarar 400 till 2000 m3 

per dygn. Data från SGU (2016a) innehållande registrerade brunnar i förekomsten analyserades 

med hjälp av geografiskt informationssystem, GIS. Informationen visas i figur 1, med 

bakgrundskarta från Lantmäteriet (2016) och där kan läge av de 18 brunnarna som finns i 

förekomsten ses. 

 

 

Figur 1: Brunnar i förekomsten Alby. De är numrerade med siffror, medan blåa prickar visar 

provtagningsplatser inventerade av SGU under 2015. © Sveriges geologiska undersökning, I2014/0060, 

© Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Ur SGUs kartvisare för brunnar kan vidare informationer om brunnarna identifieras. I figur 2 

(SGU & Lantmäteriet, 2016). visar att läge för brunnarna stämmer väl överens med de data som 

analyserades i GIS. Samma figur visar även att majoriteten av brunnar används som energibrunn, 



det vill säga för att producera värme och/eller kyla. Mera detaljerade data från SGUs kartvisare 

(SGU, 2016b) för varje brunn sammanställs i tabell 1 där brunnsnummer finn i figur 1. 

 

 

Figur 2: Brunnarnas användningsområde i förekomsten Alby. © Sveriges geologiska undersökning, 

I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Tabell 1: Sammanställning av grundvattenförekomsten Albys data om brunnar i brunnsarkivet, från SGUs 

kartvisare  

Brunns 

nr. 

Användning Totaldjup 

(m) 

Djup till 

berg (m) 

Vatten-

mängd 

(l/hr) 

Rörborrning 

till (m) 

Bottendiameter 

(mm) 

Tätning 

1 energibrunn 200 10 - - - C 

2 energibrunn 150 17 3000 21 - C 

3 övriga 31 5 1200 9 - C 

4 energibrunn 200 34 - - - - 



5 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

67 6 180 9 140 C 

6 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

55 9 6000 12  C 

7 energibrunn 190 19 - 21 - - 

8 okänd 110 21 - 24 - - 

9 energibrunn 200 16 - 18 - - 

10 energibrunn 200 10 - 12 - - 

11 energibrunn 200 12 - 15 - - 

12 energibrunn 200 12 - 15 - - 

13 energibrunn 200 34 - 36 - - 

14 energibrunn 150 25 - 27 - - 

15 energibrunn 151 19 - 24 - C 

16 energibrunn 200 24 - 27 - - 

17 energibrunn 160 19 - 21 - - 

18 energibrunn 200 16 - 18 - - 

 

  



Taxingeåsen-Taxinge  

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (u.å.b) har den del av förekomsten med de bästa 

uttagsmöjligheterna en uttagsmöjlighet i storleksordningen 5 till 25 liter per sekund, vilket 

motsvarar ca 400 till 2000 kubikmeter per dag. Det finns där goda förutsättningar för uttag.  

Data om brunnar som är registrerade i brunnsarkivet (SGU, 2016a) och ligger i området där 

förekomsten befinner sig redovisas i figur 3 där bakgrundskartan är framtagen av Lantmäteriet 

(2016). Kartan är framtagen med hjälp av GIS. Totalt finns 15 brunnar i området med enskild 

vattentäkt som majoritet, se figur 4 (SGU & Lantmäteriet, 2016). 

 

 

Figur 3: Karta över de brunnar som finns i förekomsten Taxingeåsen- Taxinge, numrerade med siffror. 

Blåa ringar visar provtagningsplatser inventerade av SGU under 2015. © Sveriges geologiska 

undersökning, I2014/0060, © Lantmäteriet, I2014/00601. 



ws 

Figur 4: Karta som visar brunnarnas användningsområden i förekomsten Taxingeåsen- Taxinge. © 

Sveriges geologiska undersökning I2014/00601, © Lantmäteriet I2014/00601. 

 

För att kunna få en enklare inblick till varje brunn har brunnarnas tekniska data, som fås från 

SGUs kartvisare (SGU, 2016b) sammanställs i tabell 2, med de brunnsnummer som visas i figur 

3. Vidare informerar Bovin (2016) att det enligt vattentäktarkivet på SGU finns tre större 

vattentäkter i förekomsten, dvs. enskilda vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där 

vattenuttaget är större än 10 kubikmeter per dygn. Den första vattentäkten, Taxinge har 

medeluttaget på 25 m3/dygn. I den andra vattentäkten, Finkarby (tomtägarförening) är 

medeluttaget 10 m3/dygn. Den sista vattentäkten som benämns Nygård har medeluttaget 30 

m3/dygn och troligtvis ligger brunn nummer 14 med en kapacitet på 74400 l/hr eller 1 785,6  

m3/dygn i detta vattentäktsområde. 

 

 

 



Tabell 2: Sammanställning av grundvattenförekomsten Taxingeåsen- Taxinges data om brunnar i 

brunnsarkivet, från SGUs kartvisare 

Brunns 

nr. 

Användning Totaldjup 

(m) 

Djup till 

berg (m) 

Vatten-

mängd 

(l/hr) 

Rörborrning 

till (m) 

Bottendiameter 

(mm) 

Tätning 

1 energibrunn 190 1 - 6 - C 

2 energibrunn 200 9 - 12 112 C 

3 energibrunn 111 13 0 15 - C 

4 energibrunn 171 7 - - 108 C 

5 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

96 1 400 6 - C 

6 okänd 60 3 700 6 113 C 

7 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

46 16 2100 18 - C 

8 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

110 69 600 9 - C 



9 okänd 10 10 200 10 168 - 

10 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

100 7 500 9 136 C 

11 okänd 18 18 500 18 168 - 

12 okänd 18 3 1000 9 110 C 

13 energibrunn 140 10 200 12 - - 

14 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

15 15 74400 15 - - 

15 Enskild 

vattentäkt: 

hushåll, 

fritidshus, 

mindre 

lantbruk 

49 6 3600 6 - - 

 

 

 

  



Tranhult-Kåperyd  

Enligt Vattenmyndigheterna et al. (u.å.c) har den del av förekomsten med bästa uttagsmöjligheter 

en uttagsmöjlighet med storleksordningen 25 till 125 liter per sekund, eller ca 2000 till 10000 

kubikmeter per dag, vilket ger bra förutsättningar för uttagsmöjligheter. I figur 5, med 

bakgrundskarta framtagen av Lantmäteriet (2016) kan en översiktsbild av brunnarna som finns i 

förekomsten ses, kartan kommer från GIS och data om brunnar är framtagen av SGU (2016a). 

Här finns det ett stort antal brunnar jämfört med de två första förekomster. I figur 6 och 7 har 

förekomsten delats upp i övre och undre del från figur 5 för att tydliggöra läge av brunnar, även 

numrering av brunnar finner i dessa två figurer. 

 

 

Figur 5: Brunnar i förekomsten Tranhult- Kåperyd ilustreras av de mindre ringarna, medan de större 

blåa ringar visar de befintliga provtagningsplatser inventerade av SGU. © Sveriges geologiska 

undersökning, I2014/0060; ÖversiktskartanVektor, © Lantmäteriet, I2014/00601. 



 

Figur 6: Karta över brunnar (numrerade) som finns i den norra delen av förekomsten Tranhult- Kåperyd. 

© Sveriges geologiska undersökning I2014/0060, © Lantmäteriet, I2014/00601. 

  



 

Figur 7: Karta över brunnar (numrerade) som finns i den södra delen av förekomsten Tranhult- Kåperyd. 

De blå prickarna representerar provtagningsplatser inventerade av SGU. De punkter som ej är 

numrerade är istället numrerade i figur 6. © Sveriges geologiska undersökning I2014/0060, © 

Lantmäteriet I2014/00601. 

 

Information om brunnarnas användningsområde finns i figur 8 (SGU & Lantmäteriet 2016). I 

tabell 3 redovisas teknisk data om brunnarna SGU (2016b). 

 



 

Figur 8: Brunnarnas användningsområde i förekomsten Tranhult- Kåperyd. © Sveriges geologiska 

undersökning, I2014/00601, © Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Tabell 3: Sammanställning av grundvattenförekomsten Tranhult- Kåperyds data om brunnar i 

brunnsarkivet, från SGUs kartvisare  

Brunns 

nr. 

Användning Totaldjup 

(m) 

Djup till 

berg (m) 

Vatten-

mängd 

(l/hr) 

Rörborrning 

till (m) 

Bottendiameter 

(mm) 

Tätning 

1 energibrunn 170 9 - 11 - C 

2 energibrunn 141 11 700 12 - C 

3 energibrunn 180 5 7000 9 - C 

4 okänd 14 11 3000 14 - - 

5 energibrunn 53 6 60 8 - C 

6 energibrunn 150 5 600 6 - C 

7 energibrunn 180 4 100 6 - C 

8 energibrunn 135 16 1200 17 - C 

9 energibrunn 130 15 400 18 - C 

10 energibrunn 110 9 60 11 - C 

11 energibrunn 150 12 300 15 111 C 

12 energibrunn 145 16 480 18 - C 



13 energibrunn 140 13 - 15 - C 

14 energibrunn 160 14 600 15 - C 

15 energibrunn 140 9 600 14 - C 

16 energibrunn 130 12 600 14 - C 

17 energibrunn 140 12 1800 14 - C 

18 energibrunn 140 12 - 14 - C 

19 energibrunn 150 12 300 14 - C 

20 energibrunn 155 15 300 18 - C 

21 energibrunn 200 15 1200 18 - C 

22 energibrunn 195 16 2500 18 - C 

23 energibrunn 180 10 - 12 - C 

24 okänd 103 2 800 6 115 - 

25 okänd 180 2 1500 3 135 C 

26 energibrunn 170 4 50 6 111 C 

27 energibrunn 141 9 500 12 - C 

28 energibrunn 181 3 1500 6 - C 

29 energibrunn 135 7 500 9 - C 

30 energibrunn 120 3 - 3 140 - 

31 energibrunn 180 44 - - - - 

32 energibrunn 140 5 - 9 111 C 

33 energibrunn 121 6 - 8 140 - 

34 energibrunn 130 5 600 8 - C 

35 energibrunn 130 4 1500 6 - C 

36 energibrunn 115 6 - 8 - C 

37 energibrunn 185 5 300 6 - C 

38 energibrunn 152 3 - 5 138 - 

39 energibrunn 123 6 - 8 - C 

40 energibrunn 160 6 - 8 - C 

41 energibrunn 215 6 300 9 111 C 

42 energibrunn 180 4 600 6 - C 

43 energibrunn 200 2 500 12 113 C 

44 energibrunn 170 48 6000 52 110 C 



45 energibrunn 145 38 18000 - - C 

46 okänd 180 34 2500 36 134 C 

47 energibrunn 180 4 - 9 114 C 

48 energibrunn 190 36 - 36 - - 

49 energibrunn 180 19 - 21 - C 

50 energibrunn 205 9 600 12 110 C 

51 övriga 97 5 700 9 - - 

52 övriga 106 9 500 12 - - 

53 övriga 127 11 300 14 140 - 

54 övriga 91 15 900 18 - C 

 

 

Tranhult- Kåperyd ligger i två olika kommuner, Jönköpings och vaggeryds kommun. 

Förekomsten går dock endast en liten bit in i Vaggeryd och där finns enligt Vaggeryds VA- och 

avfallschef, Rosenquist (2016) inga kommunala vattentäkter inom grundvattenförekomst. Det 

finns hellre inte informationer om enskilda uttag i området. Vidare meddelade Vattensamordnare 

i Jönköpings kommun, Magnusson (2016) att förekomsten inte innehåller dricksvattentäkter, 

dock används troligen täkten av privatpersoner. Hon menar även att området i 

grundvattenförekomst inte är skyddat som grundvattentäkt och uttagsstorlek är 3,35 Mm3/år.  
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Sammanfattning 
Denna rapport innehåller kartor med information om topografin över samtliga 

grundvattenförekomster undersökta i projektet samt kartor över grundvattnets 

strömningsriktning. För Alby saknades kartor över grundvattnets strömningsiktning. Kartorna 

är hämtade från Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartivsare.  

 

   



Topografi och befintliga flödesriktningar  

Sveriges Geologiska undersökning(2016) tillhandahåller flertalet kartor med väsentlig 

information som rör bland annat grundvatten. Kartorna är baserade på geologisk information 

från SGU. 

 

Kartorna används genom att olika lager med information väljs, vilket avgör vilken 

information som önskas visas på skärmen. Genom att  använda zoomfunktionen ändras 

kartans skala. Skalorna i denna rapport har anpassats så att det kartorna önskas visas blir 

tydligt.  I denna rapport har kartor med information om topografi och strömningsrikting 

använts.  

Topografi  

Figur 1, figur 2 och figur 3 är framtagna från SGU:s kartvisare(SGU & Lantmäteriet, 2016), 
och innehåller information om bland annat topografin i omårdena i och i närheten av 

grundvattenförekomsterna Alby, TranhultKåperyd och Taxingeåsen.  För att tydliggöra var 

topografiska höjder förekommer inom och nära grundvattenförekomsten har dessa markerats 

ut med en röd cirkel cirkel. 

 



 

Figur 1: karta över Alby i skala 1:100 000 med topgrafiska höjder markerade med en röd cirkel. © 
Lantmäteriet Dnr I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning Dnr I2014/00601.  
 

 

Figur 2: karta över TranhultKåperyd i skala 1:25 000 med topgrafiska höjder markerade med en röd 
cirkel. © Lantmäteriet Dnr I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning Dnr I2014/00601. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3: karta över Taxingeåsen i skala 1:25 000 med topgrafiska höjder markerade med en röd 
cirkel © Lantmäteriet Dnr I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning Dnr I2014/00601. 
 



 
Figur 4: karta över Taxingeåsen i skala 1:25 000 med topgrafiska höjder markerade med en röd 
cirkel © Lantmäteriet Dnr I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning Dnr I2014/00601. 

Flödesriktningar  

Figur 5 och figur 6 visar grundvattnets flödesriktning med rosa pilar för TranhultKåperyd 
och Taxingeåsen.  Figurerna är baserade på SGU:s karta över grundvattenmagasin, där 
bakgrundkartan är från Lantmäteriet (2016).  Kartan visar grundvatten med tillhörande 

information som bland annat strömningsriktning och ytvattenkontakter längs grusåsar och i 

sedimentär berggrund. Pilarna togs fram genom att välja att visa dessa i lagerlistan för 

kartvisaren. För Alby saknades data över flödesriktningar. 



 

Figur 5: Karta över TranhultKåperyd i skala 1:50 000 med flödesriktningen markerade med rosa 
pilar för TranhultKåperyd. © Lantmäteriet Dnr I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning 
Dnr I2014/00601.  
 

 

Figur 6: Karta över Taxingeåsen i skala 1:50 000 med flödesriktningen markerad med rosa pilar. © 
Lantmäteriet Dnr I2014/00601, © Sveriges geologiska undersökning Dnr I2014/00601.  
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Grundvattenströmning 

Grundvattnets strömning är en viktig del av det hydrologiska kretsloppet. Markvattnet 

strömmar främst vertikalt, det vill säga uppåt eller neråt, medan grundvattnet strömmar i 

huvudsak horisontellt längs grundvattenytans lutning (Rodhe, 1997). Grundvattenströmningen 

beskrivs ofta av Darcys lag enligt (Freeze, 1979):  

𝑄 = −𝐾 ∗
𝑑ℎ

𝑑𝑙
∗ 𝐴                                                        (1) 

I ekvation 1 är Q grundvattenföring (m3/s), K är hydraulisk konduktivitet (m/s), h är 

grundvattennivå (m), l är sträcka (m), dh/dl är hydraulisk gradient (m/m) och A är 

tvärrsnittsarea genom vilken flödet sker (m2). I markvattenzonen kan strömningen också 

bestämmas med Darcys lag men skillnaden är att konduktiviteten då beror på vattenhalten.  

Vidare finns det två typer av mark- och grundvattenhastigheter. Den första hastigheten är 

medel- partikelhastighet som beskriver hur fort en vattenpartikel transporterar genom jorden. 

Den andra är tryckfortplantningshastigheten som beskriver hur fort grundvattennivån börjar 

stiga vid tillförsel. Tryckfortplantningshastigheten är mycket större än medel- 

partikelhastigheten (Rodhe 1997).  

Grundvattenflödes riktning och lutning kan bestämmas med hjälp av olika metod. Ett sätt är 

genom att mäta grundvattennivån i minst tre olika punkter med perforerade rör som tryckts 

ner i marken. Grundvattennivån som sedan erhållas berättar om grundvattenytans lutning och 

därmed strömningsriktningen (Rodhe, 1997). Grundvattenflödesriktning kan även bestämmas 

med hjälp av en topografisk karta eftersom att grundvattenytan vanligen följer markytan, 

vilket i sin tur leder till att man i praktisk grundvattenhydrologi förutsätter att grundvattnets 

strömning är vinkelrät mot markens nivåkurvor (Gustafsson 1970).  
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Sammanfattning 

Rapporten pressentera ämnen som kan sprids i mark och grundvatten med avseende på 

densitet, löslighet i vatten samt rörlighet i marken. En kort förklaring till varför de parameter 

vald finns också i texten. 

 



 

Ämnen sprids i mark och grundvatten tabel version 
 

Densitet  

Densitet undersökas för att bedömma hur lätt sedimentera ämnen. (Atkins, P. W. & De Paula, 

Julio, 2010) 

Med hjälp av newtonslagen ställa vi kraft kan verka på ämnen som sprids i vatten. 

g mg v (1)m =   ′ + f  

där m är ämnens massa, g är gravitationskoefficient, m’ är ämnens massa, f är friktions 

koefficient, v är hastigheter för sedimentationen. 

 

Massan för vatten och ämnen i vatten har samman volym men olika densitet: 

  V  (2)m =   ∙ ρv  

  V  (3)m′ =   ∙ ρä   

där V är volym,   är densitet för vatten och  är densitet för ämnenρv ρä  

om vi antar ämnen är sfäriskt: 

r  (4)V =   3
4π 3  

6rπη (5)f =    

Sammansätta ekvation (1) (5) får man: 

 (6)v = 9
2

η
r g(ρ  − ρ )2

ä v  

 

Andra parameter än densitet är konstant i ekv (6), Dvs. densitet är mycket relevant för att 

bestäm sedimentations hastighet. 

 

Löslighet 

Dokument tecknar endast ämnens löslighet i vatten. Lika lösa lika, om ämnen inte löser i 

vatten, och  hastighet för flöden är låg ha ämnen större sannolikhet  hamnar ovanför vatten 

eller under vatten och fastnar i organiskmaterial i marken beror på dess densitet. 

 

Rörlighet i mark 



Det kan finnas situation då föämnen släpps till marken. Rörlighet i marken beskriver hur lätt 

ämnen transportera i marken, dvs. hur lätt ämnen nå grundvatten, om mobilitet är hög kan 

betyder ämnen ha stor sannolikhet att hamna i grundvatten. ‘Lättrörliga ämnen läcker mest 

från en sandjorden medan mindre rörliga ämnen ofta läcker medst från strukturerade 

lerjordar. Pesticidläckage från en sandjord kan i högre utsträckning påverka 

grundvatten’(Sara Johnson & Anette Bramstorp, 2005). 

 

 

Appendix 
 

Alla nedanstående text i tabel är samman som i källor, om ingen annan information anges. 

 
Tabel 1: Ämnen information av densitet, löslighet i vatten och rörlighet i mark. 

nr  Ämnen  Densitet  Löslighet i vatten  Rörlighet i mark 

1  Antrakinon 
(antracen) 

1.419 g/ml vid 
20 ℃ 

74, 6 μg/ l vid 20 ℃, 
olöslig( <1 mg/l) 

 

2  Arsenik  5.778 g/cm³ 
vid 20 ℃ 

olöslig  Arsenik är mobilt över ett brett redoxintervall och 
vid vanligt förekommande pH värden i 
grundvatten (pH 6.5 8.5), dvs, hög mobilitet.  

3  Asfalt( 
kallasfalt/ 
primer) 

930  940 
kg/m³   

Olösligt, ej blandbart .  På grund av sina fysikaliska egenskaper är 
bitumen inte lättflytande och stannar kvar på 
markytan. Vid spill i vatten kommer bitumet att 
sjunka till botten (vattnets salthalt kan påverka 
utfallet). Bitumen är olöslig i vatten. Naftan 
avdunstar långsamt från mark och vattenyta. Vid 
spill finnes risk att nafta migrerar ned i marken 
och påverkar grundvattnet.   

4  Barium 
(Bariumsulfa) 

4,48 g/cm³  0,0003 viktprocent vid 
25 °C.(låg lösligheten) 

Adsorberas till humusämnen särskilt vid högt pH.  

5  Barium   3 594 kg/m³ 
(20 °C) 

  Adsorberat till humusämnen, lermineral, samt vid 
höga pH värden även till Fe Oxider.  

6  Bensin (Blyfri 
motorbensin) 

720775 kg/m³ 
(15°C ) 

0,1 0,3 g/l (olöslig)   Utsläpp av produkten kan förorena mark och 
grundvatten. 



7  Blymetall   11,45 g/cm³  185 mg/L vid 20°C  Metalliskt bly (ej klassificerat) har mycket låg 
löslighet i vatten och förväntas med ett relativt 
högt Kdvärde, absorberas i jord och sediment. 
Typiska log Kdvärden som har bestämts för 
sötvattensediment, havsvattensediment respektive 
jord är 5.2, 5.7 respektive 3.8. 

8  Diesel  810830 
kg/cm³(15°C) 

ej löslig  Flyter på vatten. Innehåller flyktiga 
beståndsdelar, avdunstar inom en dag från vatten 
eller markytan. Produkten kan tränga ned i jorden 
och förorena grundvattnet. 

9  Kalcium  1550 g/l (20 
°C) 

  Höghalt i kalkberggrund och  lättvittrade. 

10  Kalium  0,86 
g/cm³(20°C) 

Reagerar kraftigt, kontakt 
med vatten frigör 
brännbara gaser 

Kalium finns i de flesta bergarter. Den ingår ofta i 
relativt svårvittrade mineral 

11  Klorid  Relativ 
densitet, 
vätska( vatten 
= 1): 1, 6 

8620 (mg/l)  På grund av dess höga flyktighet är det osannolikt 
att produkten förorsakar vatten eller 
grundvattenförorening. 

12  Koppar  8,96 g/ cm³  olöslig  förekomstformer i mark och vatten 
oxidationstillstånd; (II), ibland(I) i starkt 
reducerade miljö. Förekomst former i jord: binds 
mycket starkt till organiskt material, Fe, Al och 
Mn Oxider. I reducerande miljö bildar Cu svår 
lösliga sulfider. 

13  Krom  7,19 g/ cm³ 
vid 20°C 

Cr(III) låga löslighet  Kromat, bikromat, mobila i de flesta jordar under 
lätt sura till alkaliska förhållanden. 
Cr(III) relativt immobilt på grund av låga 
löslighet samt lätt fäller ut som svårlöslig oxid, 
och lätt adsorbera vid naturliga pH.  

14  Magnesium  1738 g/l vid 
20°C 

Lättlöslighet i vatten  Höghalt i kalkberggrund och  lättvittrade. 

nr  Ämnen  Densitet  Löslighet i vatten  Rörlighet i mark 

15  Natrium  Relativ 
densitet: 
 0,970 g/cm³ 

  Natrium finns i de flesta bergarter. Den ingår ofta 
i relativt svårvittrade mineral 

16  Organiska 
lösningsmedel 
(2 propanol) 

0,79 g/cm³ (20 
°C) 

löslig (20 °C)   

17  Olja  Relativ densitet  olöslig   



~0,7 

18  Sulfat 
(Koppar(II)sul
fat5hydrat 
(CuSO4*5H2
O)) 

2,29 g/cm³ (20 
°C) 

317 g/l (20 °C) 
( Sulfat: lättlösliga i 
vatten: barium, 
strontium, kalcium, bly 
och kvicksilversulfat.)  

 

19  Syra( 
oorganisk syra 
svavelsyra 
96%) 

1,84 g/cm³  fullständigt   

nr  Ämnen  Densitet  Löslighet i vatten  Rörlighet i mark 

20  Syra( 
organiska syra 
ättiksyra > 
90%) 

1,05 g/cm³  löslig (20 °C)   

21  Trikloretylen  1,464 g/cm³ 
(20 °C) 

1,1 g/l (20 °C)  Konstanten i Henrys lag 998 Pa m³/mol 
 

22  PAH  1,14  1,25 
kg/dm³ 

låg löslighet i vatten ca 
3.8 μg/l vid 25℃ 

Lättfastnar i jorden och låg mobilitet i jorden. 
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