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Abstract 
 
Recovery Plan for a Groundwater Source 
Erika Holgersson 
 
Water is one of the most important elements to support a sustainable growth and 
reach a good quality of life. To keep the quality of water high it is important to take 
good care of the natural water resources in the nature. The protection of a water 
source is of great value and is it therefore important to protect water against pollution, 
which may affect our drinking water negatively. 
 The essay is about a small village located in Jämtland. There live around 400 
people in the village that has municipal drinking water. The water treatment plant in 
the town consists of two wells drilled in the bedrock, which pumps up groundwater. In 
the same area as the water source there is a trading estate with a fabric that has 
since many year back handled hazardous substances. From the mid 1940s there has 
been manufacturing of engine products, which means that the ambient ground is 
contaminated from early activity. In the same area as the fabric and water source 
there is a railway. So called railcars traffic the railway. The railcar goes between 
Gällivare and Kristinehamn. These railcars is not electrified, their fuel is diesel. 

A water protection area is a geographically accessible area that protects a water 
existence against contaminations. There are a bunch of rules inside this area, for 
example rules that controls businesses that handle chemicals and pesticides. Today 
the oldest drilled well, from1975, is protected by a water protection area but the 
newest well is missing that protection. There is plans of establish a water protection 
area that covers both water sources and a suggestion is submitted to Länsstyrelsen 
in Jämtland.  
    The water source is located in a very sensitive area where it is surrounded by both 
railway and industrial occupation. Diesel oil from the railcars or an accident at the 
fabric can involve a polluted drinking water. The water source is missing a recovery 
plan in case of an emergency. 

The purpose with this work is to make a recovery plan which can be useful for the 
municipality after an accident. With an updated recovery plan it is possible to reduce 
the risk of contaminated ground and water and hopefully the problem can easily and 
quick be fixed. A recovery plan will give the information that is needed for the specific 
area. Information about what measure that should be taken, chemicals that have 
been used, ground- and water conditions and the sensitivity of the area.   
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Sammanfattning 
 
Saneringsplan för grundvattentäkt 
Erika Holgersson 
 
Vatten är ett av de viktigaste elementen för att stödja en hållbar tillväxt och nå en god 
livskvalitet. För att hålla en god dricksvattenkvalitet krävs att man tar hand de 
vattentillgångar som finns i naturen. En vattentäkts skydd är av största värde och det 
är därför viktigt att skydda vattentäkten mot föroreningar som kan komma att påverka 
dricksvattenkvaliteten.  

En liten ort belägen i Jämtland har en vattentäkt som saknar en uppdaterad 
saneringsplan. I orten bor det cirka 400 människor som har kommunalt dricksvatten. 
Vattenverket i byn består av två stycken bergborrade brunnar där man pumpar upp 
grundvatten. I samma område som dessa brunnar finns ett industriområde med en 
fabrik där det sedan långt tillbaka hanterats miljöfarliga ämnen. Från mitten på 1940-
talet har det skett tillverkning av motorprodukter vilket innebär att marken är 
förorenad redan från tidigare verksamheter. I samma område som fabriken och 
grundvattentäkten passerar inlandsbanan. Inlandsbanan är så kallade 
rälsbussar/motorvagnar som går på räls mellan Gällivare och Kristinehamn. 
Inlandsbanan är inte elektrifierad utan dess drivmedel är diesel. 

Ett vattenskyddsområde är ett anpassat geografiskt område som skyddar en 
vattenförekomst mot föroreningar. Inom ett vattenskyddsområde finns regler för 
verksamheter som hanterar kemikalier och bekämpningsmedel. För den brunn som 
borrades 1975 har det upprättats ett vattenskyddsområde men den andra brunnen 
saknar vattenskyddsområde. Planer finns på att upprätta ett nytt 
vattenskyddsområde som täcker båda brunnarna och ett förslag på 
vattenskyddsområde finns inlämnat hos länsstyrelsen. Vattentäkten ligger i ett väldigt 
känsligt område då en industriell verksamhet och inlandsbanan omringar täkten. Vid 
en eventuell olycka med inlandsbanan riskerar bland annat dieselolja att förorena 
dricksvattnet och en olycka vid fabriken kan innebära att föroreningar sprids och även 
där kan dricksvattnet riskera att förorenas. För området saknas det en saneringsplan 
för hur man ska agera vid en eventuell olycka.  

Syftet med arbetet är att sätta upp en saneringsplan som kommunen kan komma 
att använda vid en olycka. Med hjälp av en saneringsplan kan man minska risken för 
föroreningar i grundvattnet och snabbt försöka åtgärda problemet. En saneringsplan 
ger bland annat kännedom om vilka åtgärder som bör vidtas, vilka kemikalier som 
hanteras, mark- och vatten förhållanden i området samt områdets känslighet- och 
skyddsvärde.  
 
Nyckelord: Hydrologi, grundvattentäkt, saneringsplan, föroreningar 
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Handledare: Jenny Haapala och Roger Herbert  
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(www.geo.uu.se) 
 
Hela publikationen finns tillgänglig på www.diva-portal.org 
 
 
 



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................ 1 
2. Bakgrund ............................................................................................................... 1 

2.1 Områdesbeskrivning ................................................................................................. 1 
2.1.1 Lokalisering och platsbeskrivning ............................................................... 1 

2.2 Geologiska förhållanden ........................................................................................... 4 
2.2.1 Lera ............................................................................................................ 4 
2.2.2 Morän ......................................................................................................... 4 
2.2.3 Torv ............................................................................................................ 5 

2.3 Hydrogeologiska förhållanden ................................................................................. 5 
2.3.1 Vattentäkter ................................................................................................ 5 
2.3.2 Grundvattenbildning ................................................................................... 5 
2.3.3 Grundvattenströmning ................................................................................ 6 

2.4 Miljöfarlig verksamhet inom orten ............................................................................ 8 
2.4.1 Transport .................................................................................................... 8 
2.4.2 Industriområde ............................................................................................ 8 
2.4.3 Tidigare undersökningar ............................................................................. 9 

2.5 Saneringsmetoder för potentiella föroreningskällor och dess risker ...................12 
2.5.1 Uppträdande hos föroreningar .................................................................. 12 
2.5.2 Saneringsmetoder .................................................................................... 13 
2.5.3 Bensin 95-, 96-, 98-oktanig ...................................................................... 13 
2.5.4 Dieselolja .................................................................................................. 14 
2.5.5 Eldningsolja .............................................................................................. 14 
2.5.6 Bekämpningsmedel .................................................................................. 15 
2.5.7 Konsekvenser av en brand i närheten av en grundvattentäkt ................... 15 

3. Metod ................................................................................................................... 16 
3.1 Saneringsplan ...........................................................................................................16 
3.2 Utförande ..................................................................................................................17 

4. Resultat ............................................................................................................... 18 
5. Diskussion .......................................................................................................... 18 
6. Slutsats ................................................................................................................ 20 
7. Tackord ................................................................................................................ 20 
8. Referenser ........................................................................................................... 21 
9. Bilaga: Sammanställd saneringsplan ............................................................... 23 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 

1. Inledning 
Rent vatten är för många en självklarhet, i Sverige är vi vana att få rent dricksvatten 
direkt ur kranen. Trots detta kommer vatten alltid vara en viktig fråga, oavsett var 
man bor kommer vatten behöva delas ut antingen genom ett fungerande vattennät 
eller försörjas genom egen brunn. Om dricksvatten inte uppnår de kvalitetskrav som 
livsmedelverket bestämt, och därmed är otjänligt som dricksvatten, kan detta vara en 
indikation på bristande skyddsbarriärer och förorenade vattentäkter. Vid förorenad 
mark måste spill tas hand om omedelbart för att inte riskera att förorena grundvattnet. 
Åtgärdsbehoven kan variera beroende på vad det är för förorenade ämnen, och kan 
ibland vara extremt akuta och komplicerade. Vid en olycka är det många aktörer som 
behöver samarbeta, räddningstjänst, polis, vatten- och miljöenheter från kommunen, 
markägare och andra som kan tänkas beröras. För att kunna göra en snabb insats 
och en snabb sanering måste viss kunskap om området kring vattentäkten och om 
ämnen finnas samlat i en så kallad saneringsplan.  

Syftet med arbetet är att ta fram en saneringsplan för ett vattenverk i Östersunds 
kommun vid en eventuell olycka. Arbetet har utförts för Östersunds kommun, 
vattenenheten, och saneringsplanen ska kunna användas av kommunen vid olycka. 
Saneringsmetoderna skiljer sig beroende på markförhållande och vid en olycka vill 
man så snabbt som möjligt kunna ge information om lämplig saneringsmetod och 
eventuella andra åtgärder för att skydda brunnarna från föroreningar. Av säkerhets 
skäl kan inte vattenverkets placering eller ortens namn avslöjas i detta arbete. 

Vattenverket finns i en liten ort utanför staden Östersund och producerar 
dricksvatten från en grundvattentäkt. Vattentäkten består av två bergborrade brunnar 
som levererar vatten till cirka 400 personer. Vattentäkten har en placering som gör att 
den är ganska utsatt för att förorenas. En järnväg på ena sidan och ett 
industriområde på andra sidan omringar vattentäkten vilket gör placeringen av 
vattentäkten väldigt sårbar 
    I rapportens bakgrund finns bland annat information om ortens geologiska- och 
hydrologiska förhållanden, de olika verksamheter som funnits i området genom åren 
och vilka olika kemikalier som hanterats/hanteras i omgivningen kring vattentäkten. 
En områdesbeskrivning finns som inkluderar en karta där vattentäktens förhållande 
till omgivningen förtydligas. Saneringsplanen hittas i resultatdelen. I diskussionen 
diskuteras bland annat avgränsningar som gjorts samt hantering av miljöfarliga 
kemikalier förr och idag.  
 
2. Bakgrund 
En saneringsplan beskriver hur en sanering ska utföras för att åter kunna använda 
den förorenade marken och grundvattnet. I Östersunds kommun finns det en 
saneringsplan för varje grundvattentäkt. Allt som ligger i bakgrund finns här för att 
den ska ingå på något sätt i en saneringsplan. 
 
2.1 Områdesbeskrivning  

2.1.1 Lokalisering och platsbeskrivning  
Vattentäkten består av två bergborrade brunnar som ligger på ett avstånd på cirka 
700 meter ifrån varandra. Den första brunnen som borrades (år 1975) är den som 
ligger längst bort ifrån vattenverket. Brunnen ligger cirka 40 meter ifrån inlandsbanan. 
Den andra brunnen (år 1990) ligger alldeles bakom vattenverket och har ett avstånd 
på ungefär 12 meter till inlandsbanan. Terrängen där brunnarna är placerade ligger 
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på cirka +375 meter över havet. Området i närheten av vattentäkten består av 
industri, tomter och skogsmark (VA-ingenjörerna, 2014).  
Topografiskt ligger båda brunnarna nedströms i förhållande till den angränsande 
industrifabriken men ena brunnen går in på fabrikens sydliga- och sydvästliga delar 
medan den andra brunnen gränsar mot sydöst (Golder associates AB, 2010-06-11). 
Hydrologiskt rör sig grundvattenströmmarna mot den nyare brunnen, alltså den som 
ligger mer centralt, vilket ger en sydöstlig grundvattenströmning. Figur 1 visar 
vattentäktens placering i förhållande till järnväg, väg och de nämnda 
industribyggnaderna.  
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Figur 1. Karta över vattentäkten och dess omgivning 
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2.2 Geologiska förhållanden  
Vattenförsörjningen i orten stödjs av två stycken brunnar. Båda brunnarna är 
bergborrade, första brunnen anlades år 1975 och den andra år 1990. Den första 
brunnen har ett totaldjup på 62 meter med den senare brunnen har ett djup på 97 
meter. SGU har varit och karterat i det aktuella området. Moränlera, morän samt torv, 
med en begränsad tjocklek, täcker berggrunden i området. Efter borrningsarbetet 
med brunn 1990 kunde man se att ett lager av två meter tjock lera täcker 
berggrunden. Moränen i området används som uttagsområde nedströms. Brunnen 
som borrade1975 har ett jordlager av 1,5 meter morän. Väster om vattentäkten finns 
jordlager med en tjocklek som ligger mellan 3-6 meter men det förkommer även 
jorddjup på upp till 10 meter, vilket påvisats vid tidigare borrningsarbeten som gjort 
för området. Moränlerorna som finns norr om järnvägen fungerar som ett bra skydd 
mot föroreningar på grund av dess låga genomsläpplighet medan det i söder är mer 
lättpåverkade partier med berg i dagen och tunna moräntäcken (VA-ingenjörerna, 
2014-10-28).  
 Delar av Jämtlands täcks av den kambro- siluriska berggrunden där berggrunden 
främst består av kalksten. Orten är belägen på denna berggrund. Ett meteoritnedslag 
som ägde rum för cirka 4,5 M år sedan har format berggrunden i området vilket 
resulterat i en ytterst komplex berggrund. Meteoritnedslaget slog ner öster om orten. I 
området runtomkring finns en del lokala bergarter som bildades efter nedslaget. 
Meteoriten slog ned i havet som då var mellan 5-700 meter djupt och bildade en 
krater på 7,5 kilometer i diameter. Nedslaget gjorde att material transporterades med 
svallvågorna och som resulterade i nybildandet av dessa lokala bergarter (VA-
ingenjörerna, 2014-10-28). 

2.2.1 Lera 
Lera är en finkornig jordart där 15 % av dess vikt består av partikelstorlekar som har 
en diameter mindre än 0,002 millimeter. Jordarten har en bra kapacitet att fastlägga 
okända ämnen, vilket är en bra egenskap som kan förhindra utbredning till 
grundvattnet. Vid kallare temperaturer där frost bildas kan lerans struktur lätt bli 
nedbruten och därmed förlora en del av dess låga genomsläpplighet. En större 
mängd vatten, kemikalier och mekanisk påverkan kan också orsaka att lerstrukturen 
bryts ned. Lerans översta lager (mellan 1-2 meter) kan ofta vara uttorkad och 
uppsprucken men under detta lager har leran ofta hög vattenhalt. Nederbörd rinner 
utan problem ned i det översta lagret men rinner sällan vidare ner i den vattenhaltiga 
leran. Det översta lagret är som torrast under sommaren och är därför mest 
genomtränglig under varmare perioder. Framåt hösten och vintern minskar 
genomträngligheten igen (Ledskog, 1989). 

2.2.2 Morän 
Morän är en av Sveriges vanligaste jordarter och täcker cirka 75 % av Sveriges yta. 
Genomträngligheten hos moränen kan variera mycket beroende på jordartens 
packningsgrad. Morän som packats hårt av inlandsisen är exempelvis bottenmorän 
medan svallad morän inte alls packats lika hårt och är därför mer lös. 
Transporthastigheten hos vatten skiljer sig mycket och kan vara allt från 3 mm/år till 1 
m/dygn. I en morän kan det finnas alla sorters fraktioner, stora block blandat med fina 
lerpartiklar. I Jämtland är det vanligt att morän med finkorniga partiklar uppträder 
tillsammans med lera (Ledskog, 1989). 
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2.2.3 Torv 
Torv, eller torvmossejordart, är en jordart som består av växtdelar och täcker cirka 15 
% av landets yta. Torv kan bildas i två miljöer, kärr och mossar, och bildar då kärrtorv 
och mossetorv. Man skiljer på dessa två på grund av dess olika egenskaper. 
Grundvattnet förser kärren med vatten och näringsämnen medan mossen får vatten 
från nederbörden och får därför ofta dålig tillgång till näring. Mossetorven består av 
starr och vitmossa. I Norrland finns så kallade norrlandsmyrar, dessa är uppbyggda 
av en blandning av mosse och kärr (Sveriges geologiska undersökning, 2016) Ofta 
finns det ett lager av gyttja under torven men torv kan även ligga direkt på 
berggrunden. Transporthastigheten för vatten beror på torvens humifieringsgrad, 
nedbrytningsgraden, och kan variera mellan 1mm/dygn till 0,3 m/dygn (Ledskog, 
1989). 
 
2.3 Hydrogeologiska förhållanden 

2.3.1 Vattentäkter 
Det finns både ytvattentäkter och grundvattentäkter. En ytvattentäkt kan exempelvis 
vara en sjö eller ett vattendrag medan en grundvattentäkt är vatten som finns där 
marken har hög genomsläpplighet. Sand, moränlager och grusåsar är mark som har 
en hög genomsläpplighet (Livsmedelsverket, 2015). En betydande skillnad mellan yt- 
och grundvatten är att det vanligtvis tar betydligt längre tid att förorena grundvatten till 
skillnad från ytvatten men blir grundvattnet förorenat är saneringen mer komplex och 
tar längre tid än om ytvattnet förorenats (Fischer, 1994). Till varje vattentäkt finns ett 
tillrinningsområde, ett område där grund- eller ytvatten rinner till vattentäkten. Marken 
och markanvändningen runtomkring tillrinningsområdet har påverkan på vattnets 
kvalitet. För att skydda en vattentäkt inrättas ofta ett vattenskyddsområde för att 
skydda vattnet mot föroreningar (Länsstyrelsen, 2016). Inom ett vattenskyddsområde 
finns det vissa föreskrifter, skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna kan medföra en 
del restriktioner som till exempel förbud eller tillståndsplikt för verksamheter som 
arbetar med miljöfarliga ämnen och som kan komma att förorena vattnet. Dessa 
verksamheter skulle kunna vara de som hanterar kemikalier- och 
petroleumprodukter, verksamheter som hanterar avfall och spridning av 
bekämpningsmedel (Länsstyrelsen, 2016).  
Den äldsta brunnen, som ligger i sydöstlig riktning från den mekaniska verkstaden 
och därmed mer centralt placerad, har ett totaldjup på 62 meter och den andra 
brunnen, som ligger i sydväst om den mekaniska verkstaden (se figur 1), har ett 
totaldjup på 97 meter. Vattenverket alternerar uttaget från de båda brunnarna. 
Grundvattenytan ligger cirka 6 meter under markytan. I det ena borrhålet finns det ett 
artesiskt tryck, alltså att trycket i markvattnet är högt, vilket betyder att när ett borrhål 
borras kommer vattnet stiga upp ur jordytan (VA-ingenjörerna, 2014-11-11).  

2.3.2 Grundvattenbildning 
Interaktion mellan nederbörd, ytavrinning, transpiration, evaporation leder till bildning 
av nytt grundvatten. Grundvatten bildas då vatten från markytan infiltrerar ner i 
marken. Grundvattenbildning sker i inströmningsområden, där rinner vatten från 
markvattenzonen ner till grundvattenzonen. Grundvatten som ligger djupt ner får sitt 
vatten dels genom infiltration men också från botten av vattendrag som ligger ovanför 
akviferen. När vattnet infiltrerat sker perkolation, den nedåtgående rörelsen, igenom 
den omättade zonen ned till grundvattenytan (Grip, 2016). En riklig nederbörd kan 
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leda till grundvattenbildning och för grundvattnet i den här orten är nederbörd troligen 
den största orsaken till grundvattenbildning. Grundvattentäktens nederbördsområde 
är beräknat till en area av cirka 8,5 km2. 

För att det ska ske ett grundvattenflöde från jord ned till berget måste 
genomsläppliga jordlager vara i hydraulisk kontakt med bergets mer eller mindre 
öppna strukturer. Jordlager som till stor del består av sand- och grus kommer bli väl 
genomsläppligt och strömningen ner till berget kommer styras av bergets 
genomsläpplighet och sprickighet. Om exempelvis morän är den dominerande 
jordarten blir strömningen beroende av moränens kornstorleksfördelning och dess 
struktur. Grovkornig morän och morän med hög block- och grushalt kommer 
underlätta strömningen ned till berggrunden medan morän med hög lerhalt kan 
stoppa flödet ned till berget helt, på grund av dess låga genomsläpplighet (VA-
ingenjörerna, 2014-10-28). 

Storleken på grundvattenmagasinet, som finns i de lösa jordlagren, är varierande. 
Det som avgör storleken är dels porvolymens del av den hela volymen, som är 
mellan 30-60 % samt avståndet ner till berggrunden. I urberggrunden kan mängden 
vatten utgöra några tiondels procentenheter. Grundvattenmagasinet är inte alltid 
detsamma. Olika delar av magasinet byts ut med varierande hastigheter, vilket 
resulterar i att vattenpartiklar kan ha väldigt varierande ålder. Medelåldern på 
grundvatten som befinner sig i mark innehållande mycket morän borde dock vara 
större än omsättningstiden. Detta för att grundvatten som finns nere på djupet har 
betydligt lägre hastighet och förflyttar sig långsammare än ytligt vatten.  
Grundvattnets höga medelålder ges av en stor andel vattenpartiklar som befunnit sig 
länge i grundvattenzonen (Grip & Rodhe 2009, s.15-32). 

2.3.3 Grundvattenströmning  
Det som avgör grundvattnets strömning är främst topografin. Vattnet strömmar från 
högre partier till lägre. Baserat på de undersökningar som gjorts samt topografin är 
det mest troligt att den regionala huvudflödesriktningen är åt sydöst. Figur 2 visar 
järnvägen med vattentäkten på höger sida om järnvägen och en tallskog och ett dike 
på vänster sida om järnvägen. Tallskogen ligger topografiskt högre än vad järnvägen 
och vattentäkterna gör. På vänster sida syns det att topografin har högre partier än 
vad höger sida av järnvägen har. 

Grundvatten som finns i berggrunden styrs av bergets spricksystem. 
Grundvattenströmningen kan vara väldigt svåröverskådlig då spricksystemen består 
av både större och mer regionalas sprickzoner samt sprickzoner som är mer lokal 
och därmed mindre. Lokala sprickzoner brukar ha en bredd på mellan 1-10 meter 
medan regionala zoner har en bredd på ungefär 10-50 meter (Ledskog, 1989). 
Gravitations- och tryckkrafter är drivkrafterna bakom grundvattnets strömning. Dessa 
krafter balanseras av friktionskrafter som uppstår vid strömning. Hastigheten och 
friktionskrafterna är proportionell med varandra, vilket gör att hastigheten hos vattnet 
i en por, och därmed flödet, blir proportionell mot drivkraften. Hastigheten på vatten 
samt vatten som blivit förorenat kan komma upp i höga hastigheter i sprickzonerna, 
hastigheterna kan variera mellan 1 till 10000 m/år. Den normala hastigheten på 
vattnet när det är opåverkat av sprickzoner är betydligt lägre (Ledskog, 1989).  Om 
föroreningen är opåverkad av reaktioner och dylikt är medelhastigheten för 
föroreningen densamma som grundvattnets hastighet. Tabell 1 nedan visar den 
ungefärliga hastigheten hos vatten i olika jordarter.  
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Figur 2. Järnvägen i mitten med tydliga topografiskillnader på vänster sida av järnvägen  
 
Tabell 1. Ungefärlig vattenhastighet i olika jordarter vid mättat flöde, efter Maxe (1998). 
Jordart Vattnets 

hastighet 
Avstånd mellan 
markytan och 
grundvattenytan 
(1 m)  

Avstånd mellan 
markytan och 
grundvattenytan 
(5 m)  

Avstånd mellan 
markytan och 
grundvattenytan 
(10 m)  

  Tid till 
grundvattenytan 

Tid till 
grundvattenytan 

Tid till 
grundvattenytan 

Grus 1-100 m/h Mindre än 1 h Mindre än 1 h Mindre än 1 h 
Sand 10 cm/d – 

1m/h 
Mindre än 1 d 1d – 1 mån 1 d – 1 år 

Silt 1 cm – 1 
m/år 

1 mån – 1år Mer än 1 år Mer än 10 år 

Lera 1 – 10 cm/år 1 mån – 1 år - - 
Grov 
morän 

10 m/år – 
1m/h 

Mindre än 1 d Mindre än 1d – 1 
mån 

1d – 1 år 

Lerig 
morän 

10 cm – 100 
m/år 

1d – 1 mån 1 mån – 1 år 1 mån – 1 år 

Torv 1 – 100 m/år Mer än 1 d - - 
Källa: Maxe, 1998 
 
För att få kunskap om grundvattnets strömning är potential ett användbart begrepp. 
Potential betyder det arbete som krävs för att förflytta ett ämne och/eller material till 
en viss plats eller tillstånd. Arbetet beräknas genom att multiplicera kraften med 
vägen (Grip & Rodhe 2009, s.15-32). De sprickzoner som finns i berggrunden tar 
bara upp några få procent av den totala bergmassan. Detta påverkar strömningen 
som då koncentreras till särskilda stråk i berget (Ledskog, 1989).  
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Jorden har en bra förmåga att hålla kvar sitt vatten, även vid fri dränering. Jordens 
bindningsförmåga sker genom adsorption och ytspänning. Jorden har även en 
vattenledningsförmåga. Den hydrauliska konduktiviteten är ett mått på jordens 
benägenhet att föra bort vatten. Den hydrauliska konduktiviteten beror dels på 
vattenhalten i jorden samt uppbyggnaden på porsystemet och 
porstorleksfördelningen i jorden. Vid beräkning av flödet i jorden är det viktigt att veta 
jordens hydrauliska konduktivitet vilket ofta bestäms vid mättnad. Den mättade 
hydrauliska konduktiviteten hos en jordart stiger med storleken hos porerna (Grip & 
Rodhe 2009, s.15-32). 
 
2.4 Miljöfarlig verksamhet inom orten 
Miljöfarlig verksamhet i den lilla orten har sedan många år präglat marken och än 
idag hanteras kemikalier som kan skada och förorena vattentäkten. Vattentäktens 
placering i förhållande till dess omgivning, med miljöfarliga verksamheter och 
järnväg, gör vattentäkten till extra sårbar. Med miljöfarlig verksamhet menas en 
verksamhet som bedrivs och som kan ha negativ påverkan på mark och vatten.  

2.4.1 Transport 
Det går en del transporter genom vattenskyddsområdet. Två stycken vägar sträcker 
sig i det aktuella området och trafikeras av tunga transporter dagligen. Det sker 
vägtransporter till och från byggnaden där den mekaniska verkstaden håller till och 
dessa passerar då förbi en av brunnarna.  
Inlandsbanan är så kallade rälsbussar/motorvagnar som går på räls mellan Gällivare 
och Kristinehamn och går igenom Sveriges inland. Motorvagnarna tillverkades mellan 
1979-1981 och totalt tillverkade man 88 stycken motorvagnar. Av dessa finns det 
idag cirka 20 stycken i Sverige. Inlandsbanan är inte elektrifierad utan dess drivmedel 
är diesel. Trafikperioder för banan är både sommar- och vintersäsong med avgångar 
(Inlandsbanan, 2016). Inlandsbanan går genom vattenskyddsområdet och den första 
brunnen som borrades är placerad alldeles i närheten av banan. Inlandsbanan 
tillsätter kemiska bekämpningsmedel runt banan för att hålla den fri från vegetation 
vilket i sin tur riskerar att spridas till banans omgivning. Inlandsbanan är informerad 
om brunnarna och besprutar inte det närliggande området.  

2.4.2 Industriområde 
Fastigheten, med fastighetsbeteckningen X 2:142, har tre olika verksamheter; en 
tvätthall, Maskin & verktygs verkstad samt en mekanisk verkstad. Tidigare höll en 
grupp som bland annat tillverkar trädgårdstraktorer och motorsågar till i denna 
byggnad men har nu flyttat. Produktionsprocesserna i dessa lokaler var bland annat 
mekanisk bearbetning, lödning, värmebehandling och ytbehandling. Vid dessa 
processer användes bland annat drivmedel, hydraul- och smörjoljor, 
avfettningsmedel och flussmedel. Verksamheter som har funnits på egendomen 
under tidigare perioder är allt från lödning, målning, ytbehandling till sandgjutning. 
Motorprodukter och utombordsmotorer har tillverkats sedan mitten på 1940-talet. Då 
gruppen som tillverkade motorsågar och dylikt höll till på fastigheten hyrde de även 
en angränsande fastighet, med fastighetsbeteckningen X 2:119, där man bland annat 
höll på med montering samt testkörde hydraulkapar. I källaren förvarade man farligt 
avfall. I den fastigheten tror man att verksamheten pågick mellan ungefär 1970 till 
2009. I grannfastigheten fanns en metallvarufabrik där man där man smälte ned och 
gjöt metall (Golder associates AB, 2010-06-11). 
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2.4.3 Tidigare undersökningar 
Vid en inventering av miljöförorenade områden är första steget att identifiera 
tänkbara områden där mark och vatten kan riskera att förorenas. En undersökning 
görs där det tidigare varit verksamheter som kan ha förorenat området alternativt att 
det är verksamheter där idag som kan förorena området. Metoden som används vid 
inventering av miljöförorenade områden kallas för MIFO-metodiken och står för 
metodik för inventering av förorenade områden. Med hjälp av en sådan riskklassning 
har man sedan underlag för hur de förorenade områdena ska hanteras 
(Naturvårdsverket, 2005). Områdena klassas därefter i en riskklass mellan 1-4, där 
riskklass 1 är mycket stor risk, riskklass 2 är stor risk, riskklass 3 är måttlig risk och 
riskklass 4 motsvarar liten risk. Riskklassningen är en bedömning av riskerna för 
människors hälsa och miljön som det förorenade området kan betyda och bygger på 
vilken farlighet kemikalierna har, förutsättningar för kemikaliernas spridning, 
känslighet och föroreningsnivån.  

Länsstyrelsen i Jämtlands län har gjort en MIFO-undersökning där man undersökt 
den mekaniska verkstaden (X 2:142). Länsstyrelsen klassade denna verksamhet 
som riskklass 2, alltså stor risk (Joelsson et al., 2015). Norr om denna fabrik har man 
identifierat två fastigheter där det tidigare varit ett historiskt sågverk och kaggfabrik (X 
2:119) samt en metallvarufabrik med gjuteri, på fastighetsbeteckningen X 2:85. 
Dessa har fått riskklassning 4 respektive 3. Kemikalier med hög fara och skadligt 
avfall har förvarats och hanterats och det har även inkluderat historiska avfallshögar 
på och intill egendomen.  Kemikalier som cyankalium, trikloreten och kromsyra har 
hanterats. Sammanfattningsvis kan man se att fastigheterna och dess närmiljö bär 
spår av en lång historia med industriell verksamhet (VA-ingenjörerna, 2014-11-11).  
Tidigare undersökningar och provtagningar har utförts på området i närheten av 
vattentäkten. Under hösten 2010 fick Golder Associates AB i uppdrag av 
motorsågstillverkarna att göra en miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning för 
deras område, fastigheten X 2:142. Provtagningen gavs anledning till då gruppen 
hade planer på att avveckla verksamheten och ville därför veta om deras verksamhet 
haft negativ påverkan på mark och/eller grundvatten på fastigheten eller i 
närliggande områden. Fältprovtagningarna som Golder Associates AB utförde 
inkluderade provtagning i jord, ytvatten och i de angränsande kommunala 
grundvattentäkterna samt provtagning av inomhusluften och porgas, gas som 
exempelvis finns i porer hos jordar. Figur 3 nedan visar provtagningspunkternas 
placering.  
    Några grundämnen som påträffades var bland annat järn, aluminium, natrium, 
kvicksilver och zink. Jordprofilen för provpunkterna utgörs främst av blockig morän.  
När grundvattenrören installerades hittades inte grundvatten i alla rör, utan 
påträffades i fyra stycken av sex varvid man installerade grundvattenrör i fyra olika 
punkter.  Riktvärdet för nickel är 20 µg/l och i en av provpunkterna påträffades ett 
värde på 20,7 µg/l (rör 3) och i den andra provpunkten ett värde på 37,2 µg/ (rör 4), 
där halterna överstiger riktvärdena för dricksvatten som svenska livsmedelverket 
bestämt. Ett riktvärde används som ett redskap vid en riskbedömning som därefter 
avgör om värdena är för höga och åtgärder måste vidtas. Om värdet överskrider 
riktvärdet riskerar det att medföra negativa effekter på människa och miljö. Bly har ett 
riktvärde på 10 µg/l och i de tre olika provpunkterna fanns värden på 48,4 µg/l (rör 3), 
28,4 µg/l (rör 4) respektive 13,4 µg/l (rör 1) (Golder associates AB, 2011-10-18). Bly 
är en tungmetall som redan i låga halter kan vara skadlig för människan. Det är 
väldigt ovanligt att det finns bly i dricksvattnet som kommer ut från vattenverken. Det 
som däremot har inträffat och man har sett tyder på att material som innehåller bly 
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och som kommer i kontakt med dricksvatten kan göra så att bly urlakas (Svenskt 
vatten, 2016).  

 
Figur 3. Karta över provtagningspunkterna och fastigheten X 2:142 (Turkosa byggnaden). 
Runt om byggnaden har 6 olika provtagningspunkter satts ut, varav man vid fyra av dessa 
installerade grundvattenrör.  
 

Cyanid påträffades i grundvattnet men dessa värden var långt under 
Livsmedelverkets riktvärden. Tetraklormetan, som idag även går under namnet 
koltetraklorid, påträffades i högre koncentrationer än riktvärdet i en av fyra 
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provtagningar. Världshälsoorganisationen har satt ett riktvärde på 4 µg/l och i en av 
provpunkterna mättes ett värde till 4,9 µg/l vilket överstiger 
världshälsoorganisationens dricksvattenkriterier. Koltetraklorid används vid processer 
som metallavfettning vid mekaniska verksamheter men används i liten omfattning. 
Klortetraklorid har störst användning som uppslutningskemikalie, en process som 
lakar ut olika ämnen innan de analyseras, inom laboratorier. Förr användes 
koltetraklorid till elektrolytiska celler för produktion av klorgas. Klorgasen i sin tur var 
en grund för framställning av klororganiska lösningsmedel. Det uppmättes även låga 
halter av triklormetan, även kallat kloroform, som är en nedbrytningsprodukt till 
klortetraklorid. Enligt uppgifter från gruppen som tillverkade motorsågar har inte 
klortetraklorid eller kloroform använts vid någon process inom verksamheten utan 
hypoteserna är att koltetraklorid används vid någon form av testverksamhet. Detta 
kan förklara varför de höjda koncentrationerna existerar, vilket kan vara att de 
kommer från något spill. Den uppmätta koncentrationen av ämnet var låg och 
vattentäkterna ligger en bit ifrån ursprungskällan och koncentrationen av 
klortetrakloriden uppskattas därför inte påverka dricksvattnet (Golder associates AB, 
2011-10-18).  

På platser där det under lång tid har arbetats med metallbearbetning och annan 
industriell verksamhet kan det vara vanligt att koncentrationer av metaller i 
grundvattnet har högre riktvärde än Livsmedelsverkets riktvärden och i detta fall 
gäller det framförallt bly och nickel som hade högre koncentrationer (Golder 
associates AB, 2011-10-18). De högre koncentrationerna av bly och nickel kan även 
bero på naturlig bakgrund som exempelvis naturligt ursprung i marken och 
berggrunden (Dahlqvist et al., 2016). Sammanfattningsvis kan det fastställas att 
området är påverkat av en lång historia av industriell verksamhet vilket ger en förhöjd 
halt av tungmetaller (Golder associates AB, 2011-10-18). Mellan 1999 och 2000 tog 
Östersunds kommun prover på dagvattnet i ett angränsande dike till industrifabriken. 
Resultatet visade då på väldigt höga halter av koppar. Det kunde senare konstateras 
att den förhöjda kopparhalten härstammar från gårdsplanen. Enligt muntliga uppgifter 
samlades använda kopparelektroder i en hög på gårdsplanen där dessa sedan 
sparades under en tid. När nya prover togs under 2003 visar miljörapporten att 
dagvattnet i närheten av fabriken har en förhållandevis låg halt av koppar. Skillnaden 
på kopparhalten mellan 1999/2000 och 2003 finns inget riktigt svar på. Teorin är att 
den höga kopparhalten beror på läckage från kopparelektrodhögen som fanns på 
gårdsplanen. Koppar slutade att användas i verksamheten vilket också kan förklara 
varför miljörapporten från 2003 innehöll lägre halt av koppar. Från muntliga källor 
framkommer det att det i verkstaden har förvarats en tunna innehållande cyankalium, 
även kaliumcyanid. Kemikalien ska ha kommit till användning vid en tidig period, 
under 1940-talet. Kaliumcyanids användningsområde i den mekaniska verkstaden 
var för rengöring av metallföremål. Kemikalien bevarades i en behållare med trälock. 
Kaliumcyanid förvarades inom verksamheten från 1946 fram till 1971 enligt 
besiktningsprotokollet. 1971 ska kemikalien ha skickats till företaget SAKAB, idag 
Ekokem, ett miljöföretag som bland annat omhändertar farligt avfall. Om tunnan togs 
om hand av SAKAB eller inte är ett mysterium. 1971 fanns inga möjligheter att ta 
emot kaliumcyanid enligt SAKAB och det saknades lagstiftning om att en sådan 
kemikalie måste omhändertas. SAKAB saknar uppgifter på att ett sådant kärl ska ha 
kommit in. Ett anonymt tips har gett uppgifter på att en tunna innehållande 190 liter 
gift ska ha grävts ner i skogen. Det finns inga uppgifter på vart tunnan ska ha grävts 
ner men troligtvis i närområdet där även andra föremål ligger mer eller mindre 
nedgrävda (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2005).  
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2.5 Saneringsmetoder för potentiella föroreningskällor och dess 
risker 
Det är viktigt att ha kunskap om hur olika föroreningar beter sig vid kontakt med mark 
och vatten. Saneringsmetoderna skiljer sig beroende på vad det är för förorening. I 
det här avsnittet redovisas några olika saneringsmetoder som kan vara lämplig att 
använda för denna ort. Petroleumprodukter som har hanterats under en lång tid och 
som fortfarande hanteras beskrivs utförligare nedan. Bekämpningsmedel samt 
brandskum och släckmedel beskrivs också nedan men har inte använts i samma 
mängd som petroleumprodukter men ses ändå som potentiella föroreningskällor.  

2.5.1 Uppträdande hos föroreningar 
Hur en förorening beter sig i kontakt med markytan varierar beroende på vad det är 
för typ av förorening samt jordartens egenskaper. En del av det förorenade ämnet 
som läcker ut till markytan kommer aldrig komma i kontakt med grundvattnet. Detta 
kan bero på filtrering, ämnet fastnar i marken eller att ämnet bryts ned i jorden. En 
förorening behöver inte infiltrera i marken utan kan bara rinna av på marken medan 
vissa infiltrerar ned i jorden. En del föroreningar kan blandas med det vatten som 
finns på marken, eller bli upplöst av markvattnet. Vissa föroreningar kan brytas ned, 
spädas ut eller avdunsta. En förorening i form av en vätska försöker röra sig nedåt i 
marken under inverkan av tyngdkraften. Föroreningens egenskaper avgör dess 
rörelse, om den rör sig på markytan eller tränger ner i marken. Oljeprodukternas 
egenskaper skiljer sig inte så mycket åt utan beter sig mer eller mindre likadant. 
Oljeprodukter är svårlösliga i vatten, vilket gör att redan väldigt små mängder olja i 
vattnet ger smak åt det. De flesta oljeprodukter flyter på vattnet på grund av dess 
lägre densitet. Många av oljeprodukterna är mer trögflytande än vad vatten är, det vill 
säga att dess viskositet är högre än för vatten. De är en hydrofob produkt, vilket 
innebär att de stöter ifrån sig vattnet. Finkorniga jordar får därför svårt att suga upp 
oljeprodukter (Ledskog, 1989). 

Vid spill av bensin och andra petroleumprodukter som inte löser sig lätt i vatten 
brukar dessa vid transport i jord bilda klumpar, ansamlingar av ämnet i fri fas. De blir 
kvar i jorden som delade vätskefaser. Klumparna som bildas kan bli väldigt stora, 
storleken skiljer dock sig om det är ovan eller under grundvattenytan. Ovan 
grundvattenytan kan klumparna växa till sig och bli cirka en meter lång, under 
grundvattenytan kan de bli upp till 10 meter. Densiteten på klumparna avgörs främst 
av föroreningens densitet, lägre densitet ger större klumpar. Om jorden är väldigt 
ogenomtränglig kommer föroreningen att röra sig långsammare nedåt i marken men 
kommer breda ut sig desto mer på markytan. Spillytan blir större då föroreningen 
sjunker långsammare. Bensin och eldningsolja, som har lägre vikt än vatten, har en 
tendens att ge en lokal utspridning i den omättade zonen. Jordar som består av 
många lager med skikt kan orsaka en utbredning i horisontell rörelse. Jordar som 
innehåller många växlingar mellan olika lager kommer innehålla ökade anhopningar 
av föroreningar. Olja som läcker ut i mark med hög moränhalt har oftast en rörelse 
vertikalt ned i marken till grundvattenytan. Vägen ned till grundvattenytan består dock 
av en del skikt i moränen vilket gör att transporten saktas ned när oljan når ett skikt. 
Oljan breder då istället ut sig horisontellt vilket kan försvåra för oljan att nå till 
grundvattnet (Ledskog, 1989). 
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2.5.2 Saneringsmetoder 
Det finns olika saneringsmetoder som är lämplig vid olika olyckor. Metoderna skiljer 
sig från varandra beroende på förorening. Listan nedan har avgränsats utifrån den 
bedömningen att petroleumprodukter löper störst risk att förorena vattentäkten. 
Grävsanering är en metod som nästan alltid är ett alternativ då den är lämplig till de 
flesta markförhållanden och föroreningar. Metoden går snabbt att komma igång med 
och är en relativt billig insats om föroreningen inte hunnit spridit sig för djupt. Vid en 
grävsanering är det lätt att kontrollera att olyckan är åtgärdad då man lätt kan komma 
åt samplings från schaktgropen. För att avgränsa föroreningens utbredning samt 
kartläggning används fältinstrument som bland annat PID (fotojonisationsdetektor) 
och Petroflag. PID-instrument är användbar vid lättflyktiga ämnen som bensin medan 
Petroflag används för diesel, eldningsolja och andra tyngre kolväten. 
Grundvattenpumpning används vid behov för att hindra en förorening, som redan 
nått grundvattnet, från spridning. En lokal sänktratt skapas som kan avstyra spridning 
av föroreningar som inte är vattenlösliga. Vid sanering av oljeföroreningar är bio-
slurping en användbar metod. Med metoden dras oljeföreningar som ligger på 
grundvattenytan med hjälp av vakuum. Ett rör förs ner mot ämnet där spetsen på 
röret placeras i fasövergången mellan föroreningen och vattnet. Röret sätts sedan 
under vakuum och suger upp föroreningen och vattnet. Metoden är som mest 
användbar vid jord som har hög genomsläpplighet och har en grundvattenyta som är 
mindre än 6 meter från markytan. En metod som används främst vid efterbehandling 
av flyktiga organiska föreningar, men också de som klassas som halvflyktiga, som 
finns i grundvattenzonen är air sparging (luftinblåsning). Metoden går ut på att man 
blåser tryckluft, alternativt kvävgas eller syrgas, som tillförs till den mättade zonen. 
Air sparging kommer från tidigare teorier som visade att tillförseln av luft gav upphov 
till luftbubblor som på sin resa upp till den omättade zonen samlar in de flyktiga 
organiska föreningarna. När luftbubblorna sedan nått den omättade zonen spricker 
dessa på grund av minskat tryck och de infångade ämnena frigörs. Numera är det 
utrett att lufttransporten sker via luftkanaler genom den mättade zonen. Metoden är 
som nämnt tidigare fokuserad på efterbehandling och måste därför kombineras med 
någon slags vakuumextraktion för att ta hand om de förorenande ämnena som drivits 
bort genom air sparging (Helldén et al., 2006). 
  

2.5.3 Bensin 95-, 96-, 98-oktanig 
De två vägarna i orten passerar båda genom vattenskyddsområdet vilket innebär att 
en del diesel- och bensindrivna fordon passerar genom vattenskyddsområdet, (se 
avsnitt 2.4.4 angående diesel). Bensin är både hälsoskadlig, miljöfarlig och väldigt 
brandfarligt- och explosivt ämne. Bensin som kommer i kontakt med vattenmiljön kan 
ge upphov till skadliga långtidseffekter. Vid varma väderförhållanden avdunstar de 
komponenter i bensin som är mer flyktiga. Vid förbränning av bensin kan det bildas 
en förening av luftburna partiklar som både består av vätska och fasta partiklar. 
Ångan väger mer än luft och kan spridas längs med marken. Bensin är lättflyktigt 
vilket innebär att ämnet lätt kan avdunsta och övergå till gasform. Ett ämne i gasform 
kan transporteras långa sträckor, både över- och under markytan. Bensin kan spridas 
väldigt snabbt på hårda ytor och kan utan problem tränga ned i marken. Bensin som 
trängt ned i marken kan stanna kvar under en längre period. Vid mindre utsläpp till 
vatten avdunstar vätskan men vid större utsläpp kan bensin sprida sig ned i både 
vatten och sediment och lägga sig som ett lock ovanpå grundvattnet. Områden som 
är lågt stationerade påverkas mer och ligger i en större riskzon och det är därför 
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viktigt att ventilera lågt liggande områden. Vid en eventuell olycka där grundvattnet 
riskerar att förorenas är första åtgärden att valla in vätskan med hjälp av exempelvis 
sand eller jord. De som arbetar i området kan skyddas med hjälp av spridda 
vattenstrålar. Resterna som blir ska inte spolas bort med vatten utan ska behandlas 
som förorenat avfall. Om det skulle bli eventuellt saneringsvatten är det viktigt att det 
inte når vattentäkten.  Jord som blivit förorenad bör tas bort medan andra rester som 
varit i kontakt med vätskan kan förångas alternativt sugas upp. Vid mindre mängder 
bensin och vid varm väderlek avdunstar vätskan snabbare (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2012). 

2.5.4 Dieselolja  
Dieselolja utnyttjas som bränsle i dieselfordon. Inlandsbanan som går förbi i närheten 
av vattentäkten drivs av dieselolja. Drivmedlet har en långsam förångning, även vid 
varmare temperaturer och är svårflyktigt. Ångorna som bildas väger mer än luft och 
kan därför förflyttas till låga områden. Vid spridning av dieselolja kommer kemikalien 
att flyta på vattnet och spridas på vattenytan. Avdunstningen sker långsamt och sker 
ännu långsammare vid kontakt med kyla och djupt vatten. Vätskan har en tendens att 
binda till organiskt material såsom mår och mull. Dieseloljan kan binda till partiklar 
och sedan transporteras med dessa genom ytavrinning. Vid en olycka där det sker 
läckage av dieselolja där det sker utströmning på marken kommer en del av spillet att 
avdunsta medan en del kommer att tränga ner i marken. Beroende på 
markförhållanden och marktyper kommer vätskan bete sig olika. Vid ett läckage av 
dieselolja där marken till större delen består av sand och grus kommer detta göra att 
genomsläppligheten ökar. Ämnet kommer då kunna transporteras i en snabb 
hastighet nedåt i profilen och lägga sig som ett lock på grundvattnet då vätskan flyter 
på vatten. Nedbrytningshastigheten i grundvatten och sediment är troligtvis väldigt 
långsam. Kemikalien är giftig för såväl djur som människor men de som löper störst 
risk att drabbas är djur som lever i mark och sediment. Den giftpåverkan som kan bli 
vid en eventuell olycka i mark och vatten varierar beroende på årstid. Vid kallare 
perioder väntas föroreningen vara långsamt övergående. Ett läckage av dieselolja 
gör större skada på en grundvattentäkt än på en ytvattentäkt och kan göra en 
grundvattentäkt långvarigt oanvändbar.  
 Vid en eventuell olycka krävs omedelbar sanering där första åtgärden är att valla 
in. Vid ett stort utflöde rekommenderas en riskzon på 50 meter. Jord och snömassor 
som förorenas bör omhändertas. En eventuell schaktgrop bör stå öppen några dygn 
för att ventilera marken (Preem, 2015). 

2.5.5 Eldningsolja 
Eldningsolja har en del egenskaper som skiljer sig från dieselolja, blanda annat har 
ämnet en högre densitet samt en högre svavelhalt än dieselolja. Ämnet är ett 
flytande bränsle som är uppbyggt på kolväten. Ämnet har använts i fabriken för 
uppvärmning av en del av byggnaden. Eldningsolja är både en brandfarlig vätska 
samt ånga och skall undvika att släppas ut i miljön. Vid en förbränning bildas en 
blandning av luftburna partiklar som både kan vara fasta och flytande samt vara i 
gasform. Eldningsolja består bland annat av svavel som vid uppeldning resulterar i 
svaveldioxid. Svaveldioxid har en negativ miljöpåverkan då den är en bidragande 
effekt till försurning av miljön (Nationalencyklopedin, 2016). Vid utsläpp i vattenmiljö 
kan bränslet lägga sig som en hinna ovanpå vattenytan. Beroende på olika 
förhållanden, exempelvis vattnets temperatur, kan ämnet sjunka eller flyta men kan 
också bilda emulsion, vilket är två vätskor som blandats med varandra, exempelvis 
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vatten och olja. Om bränslet skulle hamna ut i naturen är första åtgärden att täcka 
vätskan med torr jord och/eller sand. Om det sker ett stort läckage kan det varsamt 
täckas med skum, vilket avgränsar brandrisken (Preem, 2016). 

2.5.6 Bekämpningsmedel 
Föroreningar som är kopplade till järnvägen beror dels på utsläpp från trafiken men 
en annan förorening kopplad till järnvägen är bekämpningsmedel som används för 
att hålla banvallen fri från vegetation. Bekämpningsmedel är ett medel som används 
för att hindra bland annat djur och organismer som anses skadliga. Medlet 
förekommer även som hushållsändamål men då i betydligt mindre mängder. Medlen 
som används är giftiga och användningen av medlet kan skada både hälsa och miljö. 
Bekämpningsmedel delas in i två grupper, växtskyddsmedel och en biocidprodukt. 
För bekämpning av djur, växter och organismer används biocider. Växtskyddsmedel 
är mer inriktat på att ge skydd åt växter och växtprodukter mot exempelvis skadedjur 
och växter som riskerar att konkurrera ut den befintliga växten. Både biocider och 
växtskyddsväxtskyddsmedel kräver godkänt av kemikalieinspektionen för att få 
brukas. Bekämpningsmedel kan transporteras långa vägar och transporten kan ske 
genom luft, vatten, jord och näringskedjorna. Bekämpningsmedel har en lång 
livslängd och kan därför medföra risker på omgivningen både långt efter att de 
spridits men också långt bort från platsen bekämpningsmedlet användes. 
Bekämpningsmedel som varit förbjudna sedan många år tillbaka kan fortfarande 
hittas i miljön. DDT är ett bekämpningsmedel som varit förbjudet sedan 1970-talet 
men som fortfarande kan påträffas i levande organismer (Naturvårdverket, 2015).   

2.5.7 Konsekvenser av en brand i närheten av en grundvattentäkt 
Vid en brand kan eventuellt brandskum och släckmedel utgöra ett hot mot 
grundvattnet och vattentäkten. En brand medför, jämfört med ett utsläpp av en 
förorening, vissa konsekvenser utöver själva branden.  Temperatur och tryck kommer 
öka vilket påverkar kemikalierna. Vattenlösligheten och flyktigheten har en tendens 
att öka i samband med att temperaturen ökar, vilket gör att spridningsförmågan ökar. 
Vid ökande tryck ökar även risken för explosion. Beroende på omfattningen på 
explosionen kan kemikalier spridas utanför det drabbade området. Vid en tillräckligt 
hög temperatur kan en del kemikalier sönderdelas dock är risken liten att det sker en 
fullständig nedbrytning då temperaturen måste vara hög och jämn under en längre 
tid. Vid en brand kan kemikalier som vanligtvis är stabil bli reaktiv. En blandning av 
giftiga kemikalier kan bilda giftiga föroreningar men det är ofta svårt att förutsäga 
vilka föreningar som kommer bildas. Det är därför viktigt att man utgår från att 
brandröken innehåller giftiga produkter. Om föroreningar med väldigt lågt eller högt 
pH-värde kommer i kontakt med släckvattnet och löser sig i vattnet kan denna 
process påverka vattnets pH. pH-värdet kan bli så grovt att kemikaliernas spridning 
och giftighet kan påverkas och ändras. De kemikalier som påverkas mest är främst 
de som bildar joner i vattenlösning. Vid användning av skum för att släcka en brand 
kan skum påverka kemikalier på så vis att kemikalier som är svårlösliga, t.ex. diesel 
och bensin, lättare löses upp. Även kemikalier som är lättflyktig kan lösa sig i 
släckvattnet vid användning av skum. Släckvattnet som blir efter en brand kan vara 
väldigt miljöfarlig och medföra skador på närliggande vattendrag. Ett viktigt 
ställningstagande som måste tas är om branden ska släckas eller låta den brinnande 
produkten förbrännas, en taktik som kan komma att bli aktuell för att undvika att 
grundvatten förorenas av släckvatten (Fischer, 1994). 
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Brandsläckningsskum innehåller högfluorerade kemikalier och kallas med ett 
gemensamt namn för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser). PFAS har lätt 
för att röra sig i både mark och vatten, är giftig, långlivade samt svåra att bryta ned i 
naturen, det kan därför vara skadligt att bli utsatt för kemikalierna i stora mängder. 
PFAS har tillverkats för att stå emot bland annat värme, vatten och olja. Inom PFAS 
ingår även PFOS (perfluoroktansulfonat), vilket är ett PBT-ämne, PBT-ämnen står för 
persistenta, bioackumulerande och toxiska. Detta ämne har väldigt svårt för att bli 
nedbrutna i naturen utan samlas istället i miljön, de ansamlas i näringskedjan och är 
väldigt giftigt. Tillverkning av PFAS har skett sedan många år tillbaka och sedan 
några år tillbaka har PFAS i brandskum börjat få mycket uppmärksamhet. Under 
2000-talet kom kännedomen om ämnets egenskap att spridas i miljön. År 2008 
beslutade EU att förbjuda PFOS i kemiska produkter men med vissa undantag. På 
en del platser där mark och vatten blivit förorenade av PFOS används aktivt kol som 
reningsprocess. Reningsgraden för aktivt kol är hög för framförallt PFOS dock är den 
inte lika effektiv för perfluorerande ämnen med kolkedjor som är kortare. Vatten som 
innehåller en hög halt av organiskt material påverkar reningseffekten till det sämre 
och mättar kolet snabbare (Kemikalieinspektionen, 2013). 
 
3. Metod 
Arbetet har delats upp i tre olika delar, där första delen har bestått av att gå igenom 
redan befintliga dokument samt söka upp egen information, andra delen består av 
platsbesök som gjorts, för att få en tydligare bild av området och i den tredje delen 
skapades en karta över området. Kartan gjordes i autoCAD med hjälp från en 
projekteringsingenjör på vattenenheten.  
 
3.1 Saneringsplan 
Arbetet har varit att sätta ihop en saneringsplan för en grundvattentäkt som sedan 
ska kunna användas vid en eventuell olycka. För att kunna vidta några åtgärder bör 
det finnas kännedom om vad som har läckt ut och hur stor mängd det är som läckt ut, 
hur farligt ämnet är, vad det är som ska skyddas, hur fort det måste saneras efter 
läckaget och tillslut hur det ska saneras.  Om det läcker ut ett ämne som är klassat 
som miljöfarligt är det viktigt att veta hur läckan kommer spridas i jorden, för att 
kunna skapa ett skydd för grundvattnet samt undvika att miljön skadas.  

För att kunna bedöma en situation där det skett en förorening av marken och 
avgöra hur allvarlig situationen är bör följande punkter ha uppskattats: 

x Avståndet från läckaget till närmsta brunn, vattendrag eller sjö ligger. 
x Djup till grundvattenytan. 
x Grundvattenflödesriktning 
x Jordens genomsläpplighet.  

Grundvattnet får ofta skydd i olika grader från de geologiska bildningarna som finns 
ovan grundvattenytan. Dessa geologiska bildningar ligger också till grunden för 
sårbarhetsutredningar för grundvattnet. Det finns många olika metoder för en 
sårbarhetsbedömning där de mest simpla bygger på enbart geologiska parametrar 
och de mer avancerade tillvägagångssätten även inkluderar hydrogeologiska och 
hydrokemiska parametrar som t.ex. förflyktigande, adsorption och oxidation 
(Naturvårdsverket, 2011).  

Vattenenheten har tagit fram en mall för vad saneringsplanen ska innehålla. Varje 
saneringsplan är individuell för respektive vattentäkt. I den här ortens plan skulle 
följande punkter finnas med: 
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x Bakgrund: En kort sammanfattning om vad dokumentet innehåller samt kort 
information om dricksvattenförsörjningen och brunnarna.  

x Geologisk grunddata: Information om tidigare karteringar som gjort för 
området, samt mer utförlig beskrivning om de existerande jordarterna; lera, 
morän och torv.  

x Hydrologisk grunddata: Information om grundvattnet och dess strömning samt 
om grundvattnets hastighet i olika jordarter.  

x Olika saneringsmetoder: Här listas de saneringsmetoder som kan komma att 
bli aktuella för just den här orten med avseende på vilka föroreningar som 
hanteras i orten. Saneringsmetoderna är främst inriktade på 
petroleumprodukter då de skulle kunna bli en potentiell föroreningskälla.  

x Uppträdande hos Petroleumprodukter: De föroreningar som hanteras i störst 
mängder har sammanfattats och beskrivits utförligare, var för sig. 
Beskrivningarna innehåller bland annat information om dess flyktighet, hur 
föroreningen beter sig i kontakt med vatten och hur man ska gå till väga vid 
spridning. 

 
3.2 Utförande 
Arbetet har avgränsats utifrån den information som finns. I rapportens bakgrundsdel 
finns information som ligger till grund för att ta fram en saneringsplan. Under arbetets 
gång har det gjorts två stycken platsbesök i området, vilket gett en klarare bild för hur 
vattentäktens placering ligger i förhållande till de potentiella föroreningskällorna samt 
för att kunna göra en geologisk kartläggning och identifiera omgivningens 
miljösäkerhet. En stor del av arbetet består av att ha gått igenom redan befintlig 
dokumentation och provtagningsprotokoll som gjorts av bland annat kommun, 
länsstyrelse och miljökonsulter. Efter att ha läst redan befintliga dokument och varit 
på platsbesök sammanställdes de verksamheter som kan riskera att förorena vattnet 
och ytterligare information togs fram om varje kemikalie, information som ger 
kunskap om hur kemikalierna beter sig i mark och vatten. Efter att ha gått igenom 
befintliga dokument samt själv sökt information finns kunskap om processerna, t.ex. 
att föroreningar kan nå ner till grundvattnet och därefter transporteras till vattentäkter, 
det finns även kunskap om hur geologin påverkar processerna, exempelvis olika 
jordlager släpper igenom olika lätt och till sist även kunskap om geologin på den 
aktuella platsen, efter bland annat platsbesök. Bedömningen gjordes att den största 
potentiella föroreningskällan kommer från petroleumprodukter såsom bensin och 
diesel. Många andra kemikalier hanteras också i de olika verksamheterna men 
petroleumprodukter hanteras i större mängder och därför gavs en mer fördjupad 
beskrivning på dem. Bekämpningsmedel bör inte vara en potentiell föroreningskälla 
då inlandsbanan är väl informerad om vattentäkten och sprider därför inte 
bekämpningsmedel i närheten av täkten. Viss information finns om 
bekämpningsmedel om det skulle ske någon behandling av järnvägen i närheten av 
brunnarna som kan komma att påverka grundvattnet. En brand är en stor risk och 
kan innebära föroreningar av vattentäkten, både i form av branden själv men även 
släckningsarbetet, det är dock inte något som utretts djupare i det här arbetet. Efter 
att ha gått igenom tidigare dokument och sammanställt dessa finns det material som 
behövs för att ta fram en saneringsplan.  Ett tomt dokument skapat av vattenenheten 
fylls i med det material som är aktuellt för saneringsplanen. Vattenenheten behöver 
inte ha all information som finns i arbetet utan har valt ut olika delar som de tycker är 
aktuellt att ha med i arbetet.  
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4. Resultat  
Bilaga 1 nedan visar saneringsplanen och de delar i arbetet som vattenenheten 
bestämt är viktig att ha vid en eventuell olycka som kan riskera att förorena 
vattentäkten.  
 
5. Diskussion  
En förutsättning för att kunna göra en saneringsplan för en vattentäkt är kunskap om 
täkten samt de förhållanden som råder i dess område. Andra saneringsplaner har 
gjorts i kommunen för grundvattentäkter och det finns en saneringsplan som tidigare 
gjorts för just den här orten, men som anses vara för bristfällig för att kunna 
användas. Det är svårt att definiera sårbarheten hos en vattentäkt då det är många 
parametrar som har betydelse. Berg i dagen samt sluttningar bestående av morän 
har en hög sårbarhet medan moränterräng med ett tunt ovanliggande lager av torv 
eller lera ger en medelmåttig sårbarhet. Lägst sårbarhet ger lera eller där man har ett 
ovanliggande lager av torv på leran. Sårbarheten för en vattentäkt kan sammanfattas 
som dess förmåga att motstå föroreningar. Sårbarheten för vattentäkter som är 
borrade i berg beror till största delen på ovanliggande jordlager och dess 
egenskaper, vilket utgör grunden för att kunna göra en sårbarhetsbedömning. Tiden 
är en viktig faktor och kan vara avgörande för att få ett effektivt saneringsarbete. För 
att skydda en vattentäkt är det viktigt att undersöka vilka potentiella föroreningskällor 
som finns.  

Vid skapandet av denna saneringsplan har det inte skett någon fördjupning i 
brandrisken och släckningsmetoderna i omgivningen runt vattentäkten. Det finns 
stora risker för att en brand skulle kunna uppstå och då måste man ta ställning till om 
man ska släcka branden eller låta den brinna ner. Det man vet är att ett 
släckningsarbete kan orsaka större skada än förbränningen själv. Vid 
släckningsarbetet löper dricksvattentäkter stor risk att förorenas med högfluorerade 
kemikalier men vid en brand ökar tryck och temperatur vilket kan ha negativ 
påverkan på kemikalierna. Inom den primära zonen bör räddningstjänsten ta kontakt 
med ansvarig huvudman innan något släckningsarbete påbörjas. 

Det är svårt att förutspå om och i sådana fall vad som kommer förorena 
vattentäkten men lite extra fokus har lagt på petroleumprodukter som möjlig 
föroreningskälla. Petroleumprodukter hanteras i fabriken, dels till maskinerna men 
också till uppvärmning av en del av byggnaden. Utanför fabriken finns även en stor 
parkering. Bensin- och dieseldrivna fordon passerar i närheten med förhållandevis 
tungtransport och inlandsbanans diesellok passerar strax intill täkten. Detta gör att 
petroleumprodukter skulle kunna orsaka en förorening.  

Kommunen fortsätter även att ta prover på ämnen som tidigare förorenat marken 
som inte hanteras i dagens verksamhet men som hanterats tidigare. Om vattnet 
skulle förorenats är det svårt att veta om det är en ”ny” förorening eller om det är en 
gammal, som funnits under en längre tid i marken men inte ger något utslag på 
proverna, och därför fortsätter arbetet med att ta prover på kemikalier från tidigare 
verksamheter som en säkerhetsåtgärd.  

När det sker en olycka vid en vattentäkt spelar räddningstjänstens organisation en 
stor roll. I detta arbete har det inte tagits någon kontakt med räddningstjänsten. Det 
rekommenderas att ha kontakt med dem då de ofta är först på plats vid en olycka och 
har möjlighet att förhindra skador på miljön. Det är därför viktigt att informera dem om 
området och vilka åtgärder som bör vidtas vid en föroreningsolycka. Det ekonomiska 
värdet har inte behandlats i arbetet men kan bli aktuellt vid miljöskador och 
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vattentäkter. Försäkringsbranschens Restvärderäddning samarbetar med olika 
aktörer och fyller en viktig roll genom att begränsa sekundärskador och minska 
avbrottsskador vid bland annat vatten- och miljöskador där det skett en olycka. 
Räddningstjänsterna genomför en akut restvärderäddning där det behövs. Vid en 
sanering går försäkringsbranschen in och täcker kostnaderna för arbetet 
(Försäkringsbranschens Restvärderäddning, 2014). För vattentäkten saknas det en 
kostnadsvärdering där man kan se vad vattentäkten är värd i förhållande till 
kostnaderna för en eventuell sanering, ingen hänsyn har tagits till 
vattenskyddsvärdet. I området saknas det en reservvattentäkt men kommunen har 
en nödvattenplan för området. I detta fall, där det saknas en reservvattentäkt, skulle 
det kunna medföra en ökning på vattenskyddsvärdet då det inte finns någon annan 
vattentäkt att utnyttja.    

Det är en stor skillnad på hur man tidigare hanterade kemikalier och hur man 
hanterar dessa idag. Kunskapen om kemikaliernas egenskaper och påverkan på 
miljön har blivit betydligt större. Efter att ha läst gamla dokument från de tidigare 
verksamheterna runt vattentäkten står det att många olika kemikalier, vissa mer eller 
mindre miljöfarliga, har använts men sedan vart man förvarat dessa samt gjort av 
dem efter användning var mindre viktigt. Kemikalier och andra skadliga material har 
förvarats i lättåtkomliga dunkar, de har slängts ute på gården och samlats på hög 
eller så har de grävts ner tillsammans med annat ute i skogen i närområdet.  
    Orten där vattentäkten är placerad är väldigt liten och man åker kanske inte förbi 
den om man inte har något ärende då den ligger lite avsides. Det finns både för- och 
nackdelar med att placera en vattentäkt lite avsides. Fördelen med den här täktens 
placering är att få vet var den ligger, vilket minskar risken för sabotage. De som är 
placerad mer centralt löper kanske större risk att utsättas för sabotage eller att 
nyfikenheten tar över hos människor och man går in innanför inhägnaden för att 
inspektera den noggrannare. Nackdelen med placering avsides kan vara att om 
någon har i syfte att sabotera kan de göra det ostört då de är väl skymda, centralt är 
det större risk att bli upptäckt. Figur 4 nedan visar säkerheten kring ena brunnen. Ett 
stängsel som omringar brunnen som man utan problem kan ta sig över. Brunnen är 
försedd med ett säkert lock men inhägnaden och omgivningen gör att man kan klättra 
över utan att bli sedd av någon.  
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Figur 4. En av brunnarna och dess skyddande stängsel. 
 
6. Slutsats 
Petroleumprodukter som hanteras i samhället orsakar ökade risker. I en händelse där 
en olycka skulle inträffa i närheten av en kommunal grundvattentäkt kan följderna för 
ortens vattenförsörjning bli mycket katastrofala och dyra. Det är viktigt att kommunen 
känner sin vattentäkt och dess geologiska förutsättningar. Här har en riskbedömning 
gjorts och riskerna har hanterats genom att göra en saneringsplan, en skyddsåtgärd i 
form av en rapport.  
 Efter att ha skrivit detta arbete kan några slutsatser dras. Den brunnen som 
borrades 1975, som ligger i sydvästlig riktning om fastigheten X 2:142, har en 
betydligt bättre placering än den nyare brunnen som, vars placering är betydligt mer 
central. Med facit i hand kan man dra slutsatsen att den nya brunnen är felplacerad 
och att en annan plats borde ha valts. Placeringen gör att brunnen ligger nära redan 
förorenad mark, transporten är avsevärt högre vid den nyare brunnen och 
inlandsbanan passerar cirka 10 meter ifrån brunnen. Grundvattenströmningen har en 
sydöstlig riktning vilket också betyder en riktning mot den nyare brunnen. Geologin i 
området ger ett förhållandevis säkert skydd mot föroreningar då mycket moränlera 
täcker berggrunden.  
  Kunskapen inom geologi och hydrologi har ökat mycket de senaste åren vilket 
syns tydligt i valet av placering av denna vattentäkt. Idag skulle det antagligen vara 
betydligt svårare att få tillstånd att placera en vattentäkt på samma sätt som denna 
vattentäkt har placerats.  
 
7. Tackord 
Jag vill ge ett stort tack till vattenenheten på Östersunds kommun först och främst för 
att ni tagit emot mig och gett mig möjligheten att göra detta arbete och för att ni alltid 
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tagit er tid och gett mig den handledning som jag behövt. Ett stort tack till Jenny 
Haapala, kvalitets- och miljöchef på vattenenheten Östersunds kommun, för att du 
stöttat och bistått mig under hela arbetets gång. Jag vill även rikta ett stort tack till 
Sven-Ove Strömqvist, projekteringsingenjör på vattenenheten Östersunds kommun, 
för att du tagit dig tid och hjälpt mig skapa kartor i autoCAD. Sist men inte minst vill 
jag tacka Roger Herbert, min handledare på institutionen, som varit ett bra bollplank 
innan och under arbetets gång och som korrigerat texten när jag behövt feedback.  
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9. Bilaga 
 
Sammanställd saneringsplan 
 
 
Bakgrund  
Det här dokumentet har upprättats för att utgöra ett stöd för vattenenheten inom 
Östersunds kommun vid en eventuell olycka där grundvattnet riskerar att förorenas. 
En saneringsplan har skapats för Östersunds grundvattentäkt i orten för att 
säkerställa dricksvattenproduktionen. Cirka 400 personer försörjs av vattentäkten. 
Vattentäkten utgörs av två stycken bergborrade brunnar, brunnarna borrades år 1975 
och 1990. För orten är nederbörd troligen den största källan till grundvattenbildning. 
Grundvattentäktens tillrinningsområde är beräknat till en area av cirka 8,5 km2.  
 
Geologisk grunddata 
Tidigare karteringar 
SGU har varit och karterat i det aktuella området. Moränlera, morän samt torv, med 
en begränsad tjocklek, täcker berggrunden i området. Berget vid brunnen som 
borrades 1990 täcks av ett lager med två meter tjock lera. Ett jordlager av 1,5 meter 
morän täcker berget vid den andra brunnen. Väster om vattentäkten finns jordlager 
med en tjocklek som ligger mellan 3-6 meter men det förkommer även jorddjup på 
upp till 10 meter, vilket påvisats vid tidigare borrningsarbeten som gjort för området. 
Moränlerorna som finns norr om järnvägen fungerar som ett bra skydd mot 
föroreningar på grund av dess låga genomsläpplighet 
 
Lera 
Lera är en finkornig jordart där 15 % av dess vikt består av partikelstorlekar som har 
en diameter mindre än 0,002 millimeter. Jordarten har en bra kapacitet att fastlägga 
okända ämnen, vilket är en bra egenskap som kan förhindra utbredning till 
grundvattnet. Vid kallare temperaturer där frost bildas kan lerstrukturen lätt bli 
nedbruten. En större mängd vatten, kemikalier och mekanisk påverkan kan också 
orsaka att lerstrukturen brytas ned. Lerans översta lager (mellan 1-2 meter) kan ofta 
vara uttorkad och uppsprucken men under detta lager har leran ofta hög vattenhalt. 
Nederbörd rinner utan problem ned i det översta lagret men rinner sällan vidare ner i 
den vattenhaltiga leran. Det översta lagret är som torrast under sommaren och är 
därför mest genomtränglig under varmare perioder. Framåt hösten och vintern 
minskar genomträngligheten återigen (Ledskog, 1989). 
 
Morän 
Morän är en av Sveriges vanligaste jordarter och täcker cirka 75 % av Sveriges yta. 
Genomträngligheten hos moränen kan variera mycket beroende på jordartens 
packningsgrad. Morän som packats hårt av inlandsisen är exempelvis bottenmorän 
medan svallad morän inte alls packats lika hårt och är därför mer lös. 
Transporthastigheten hos vatten skiljer sig mycket och kan vara allt från 3 mm/år till 1 
m/dygn. I en morän kan det finnas alla sorters fraktioner, stora block blandat med fina 
lerpartiklar. I Jämtland är det vanligt att morän med finkorniga partiklar uppträder 
tillsammans med lera (Ledskog, 1989). 
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Torv 
Torv, eller torvmossejordart, är en jordart som består av växtdelar och täcker cirka 15 
% av landets yta. Torv kan bildas i två miljöer, kärr och mossar, och bildar då kärrtorv 
och mossetorv. Man skiljer på dessa två på grund av dess olika egenskaper. 
Grundvattnet förser kärren med vatten och näringsämnen medan mossen får vatten 
från nederbörden och får därför ofta dålig tillgång till näring. Mossetorven består av 
starr och vitmossa. I Norrland finns så kallade norrlandsmyrar, dessa är uppbyggda 
av en blandning av mosse och kärr (Sveriges geologiska undersökning, 2016) Ofta 
finns det ett lager av gyttja under torven men torv kan även ligga direkt på 
berggrunden. Transporthastigheten för vatten beror på torvens humifieringsgrad, 
nedbrytningsgraden, och kan variera mellan 1mm/dygn till 0,3 m/dygn (Ledskog, 
1989). 
 
Hydrologisk grunddata 
Grundvatten 
Det som avgör grundvattnets strömning är främst topografin. Vattnet strömmar från 
högre partier till lägre. Baserat på de undersökningar som gjorts samt topografin är 
det mest troligt att den regionala huvudflödesriktningen är åt sydöst med Locknesjön 
som närmsta mottagare. Grundvatten som finns i berggrunden styrs av bergets 
spricksystem. Grundvattenströmningen kan vara väldigt svåröverskådlig då 
spricksystemen består av både större och mer regionalas sprickzoner samt 
sprickzoner som är mer lokal och därmed mindre. Hastigheten på vatten samt vatten 
som blivit förorenat kan komma upp i höga hastigheter i sprickzonerna, hastigheterna 
kan variera mellan 1 till 10000 m/år. Den normala hastigheten på vattnet när det är 
opåverkat av sprickzoner är betydligt lägre (Ledskog, 1989).  Om föroreningen är 
opåverkad av reaktioner och dylikt är medelhastigheten för föroreningen densamma 
som grundvattnets hastighet. 
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Tabell 1. Ungefärlig vattenhastighet i olika jordarter vid mättat flöde 

Jordart Vattnets 
hastighet 

Avstånd mellan 
markytan och 
grundvattenytan 
(1 m)  

Avstånd mellan 
markytan och 
grundvattenytan 
(5 m)  

Avstånd mellan 
markytan och 
grundvattenytan 
(10 m)  

  Tid Tid Tid 
Grus 1-100 m/h Mindre än 1 h Mindre än 1 h Mindre än 1 h 
Sand 10 cm/d – 

1m/h 
Mindre än 1 d 1d – 1 mån 1 d – 1 år 

Silt 1 cm – 1 
m/år 

1 mån – 1år Mer än 1 år Mer än 10 år 

Lera 1 – 10 cm/år 1 mån – 1 år - - 
Grov 
morän 

10 m/år – 
1m/h 

Mindre än 1 d Mindre än 1d – 1 
mån 

1d – 1 år 

Lerig 
morän 

10 cm – 100 
m/år 

1d – 1 mån 1 mån – 1 år 1 mån – 1 år 

Torv 1 – 100 m/år Mer än 1 d - - 
Källa: Maxe, 1998 
 
Saneringsmetoder 
Grävsanering 
Grävsanering är en metod som nästan alltid är ett alternativ då den är lämplig till de 
flesta markförhållanden och föroreningar. Metoden går snabbt att komma igång med 
och är en relativt billig insats om föroreningen inte hunnit spridit sig för djupt. Vid en 
grävsanering är det lätt att kontrollera att olyckan är åtgärdad då man lätt kan komma 
åt samplings från schaktgropen. För att avgränsa föroreningens utbredning samt 
kartläggning används fältinstrument som bland annat PID (fotojonisationsdetektor) 
och Petroflag. PID-instrument är användbar vid lättflyktiga ämnen som bensin medan 
Petroflag används för diesel, eldningsolja och andra tyngre kolväten. Lukt är ett bra 
sinne för att avgöra hur långt en förorening spridit sig, diesel ger redan vid låga halter 
ifrån sig en stark lukt.  
 
Grundvattenpumpning 
Grundvattenpumpning används vid behov för att hindra en förorening, som redan 
nått grundvattnet, från spridning. En lokal sänktratt skapas som kan avstyra spridning 
av föroreningar som inte är vattenlösliga. 
 
Bio-slurping  
Vid sanering av oljeföroreningar är bio-slurping en användbar metod. Vid metoden 
dras oljeföreningar som ligger på grundvattenytan med hjälp av vakuum. Ett rör förs 
ner mot ämnet där spetsen på röret placeras i fasövergången mellan föroreningen 
och vattnet. Röret sätts sedan under vakuum och suger upp föroreningen och 
vattnet. Metoden är som mest användbar vid jord som har hög genomsläpplighet och 
har en grundvattenyta som är mindre än 6 meter från markytan. 
 
Uppträdande hos oljeprodukter 
Oljeprodukternas egenskaper skiljer sig inte så mycket åt utan beter sig mer eller 
mindre likadant. Oljeprodukter är svårlösliga i vatten, vilket gör att redan väldigt små 
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mängder olja i vattnet ger smak åt det. De flesta oljeprodukter flyter på vattnet på 
grund av dess lägre densitet. Många av oljeprodukterna är mer trögflytande än vad 
vatten är, det vill säga att dess viskositet är högre än för vatten. De är en hydrofob 
produkt, vilket innebär att de stöter ifrån sig vattnet. Finkorniga jordar får därför svårt 
att suga upp oljeprodukter. Vid spill av bensin och andra petroleumprodukter som 
inte löser sig lätt i vatten brukar dessa vid transport i jord bilda klumpar. De blir kvar i 
jorden som delade vätskefaser. Klumparna som bildas kan bli väldigt stora, storleken 
skiljer dock sig om det är ovan eller under grundvattenytan. Ovan grundvattenytan  
kan klumparna växa till sig och bli cirka en meter lång, under grundvattenytan kan de 
bli upp till 10 meter. Densiteten på klumparna avgörs främst av föroreningens 
densitet, lägre densitet ger större klumpar. Om jorden är väldigt ogenomtränglig 
kommer föroreningen att röra sig långsammare nedåt i marken men kommer breda ut 
sig desto mer på markytan. Spillytan blir större då föroreningen sjunker 
långsammare. Bensin och eldningsolja, som har lägre vikt än vatten, har en tendens 
att ge en lokal utspridning i den omättade zonen. Jordar som består av många lager 
med skikt kan orsaka en utbredning i horisontell rörelse. Jordar som innehåller 
många växlingar mellan olika lager kommer innehålla ökade anhopningar av 
föroreningar. Olja som läcker ut i mark med hög moränhalt har oftast en rörelse 
vertikalt ned i marken till grundvattenytan. Vägen ned till grundvattenytan består dock 
av en del skikt i moränen vilket gör att transporten saktas ned när oljan når ett skikt. 
Oljan breder då istället ut sig horisontellt vilket kan försvåra för oljan att nå till 
grundvattnet (Ledskog, 1989). 
 
Bensin 95-, 96-, 98-oktanig 
Vid varma väderförhållanden avdunstar de komponenter i bensin som är mer flyktiga. 
Vid förbränning av bensin kan det bildas en förening av luftburna partiklar som både 
består av vätska- och fasta partiklar. Ångan väger mer än luft och kan spridas 
längsmed marken. Bensin är lättflyktigt vilket innebär att ämnet lätt kan avdunsta och 
övergå till gasform. Bensin som trängt ned i marken kan stanna kvar under en längre 
period. Vid mindre utsläpp till vatten avdunstar vätskan men vid större utsläpp kan 
bensin sprida sig ned i både vatten och sediment och lägga sig som ett lock ovanpå 
grundvattnet. 

Vid en eventuell olycka där grundvattnet riskerar att förorenas är första åtgärden 
att valla in vätskan med hjälp av exempelvis sand eller jord. De som arbetar i 
området kan skyddas med hjälp av spridda vattenstrålar. Resterna som blir ska inte 
spolas bort med vatten utan ska behandlas som förorenat avfall. Om det skulle bli 
eventuellt saneringsvatten är det viktigt att det inte når vattentäkten.  Jord som blivit 
förorenad bör tas bort medan andra rester som varit i kontakt med vätskan kan 
förångas alternativt sugas upp. 
 
Dieselolja 
Dieselolja har en långsam förångning, även vid varmare temperaturer och är 
svårflyktigt. Ångorna som bildas väger mer än luft och kan därför förflyttas till låga 
områden. Vid spridning av dieselolja kommer kemikalien att flyta på vattnet och 
spridas på vattenytan. Avdunstningen sker långsamt och sker ännu långsammare vid 
kontakt med kyla och djupt vatten. Vid kallare perioder väntas föroreningen vara 
långsamt övergående. Ett läckage av dieselolja gör större skada på en 
grundvattentäkt än på en ytvattentäkt och kan göra en grundvattentäkt långvarigt 
oanvändbar.  
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Vid en eventuell olycka krävs omedelbar sanering där första åtgärden är att valla 
in. Vid ett stort utflöde rekommenderas en riskzon på 50 meter. Jord och snömassor 
som förorenas bör omhändertas. En eventuell schaktgrop bör stå öppen några dygn 
för att ventilera marken 
 
Eldningsolja 
Eldningsolja är ett flytande bränsle som är uppbyggt på kolväten. Vid en förbränning 
bildas en blandning av luftburna partiklar som både kan vara fasta och flytande samt 
vara i gasform. Eldningsolja består bland annat av svavel som vid uppeldning 
resulterar i svaveldioxid. Vid utsläpp i vattenmiljö kan bränslet lägga sig som en hinna 
ovanpå vattenytan. Beroende på olika förhållanden, exempelvis vattnets temperatur, 
kan ämnet sjunka eller flyta men kan också bilda emulsion, vilket är två vätskor som 
blandats med varandra, exempelvis vatten och olja.  

Om bränslet skulle hamna ut i naturen är första åtgärden att täcka vätskan med 
torr jord och/eller sand. Om det sker ett stort läckage kan det varsamt täckas med 
skum, vilket avgränsar brandrisken 
 
Konsekvenser av en brand i närheten av en grundvattentäkt  
Vid en brand kommer temperatur och tryck att öka vilket påverkar kemikalierna. 
Vattenlösligheten och flyktigheten har en tendens att öka i samband med att 
temperaturen ökar, vilket gör att spridningsförmågan ökar. Vid ökande tryck ökar 
även risken för explosion. Beroende på omfattningen på explosionen kan kemikalier 
spridas utanför det drabbade området. Vid en brand kan kemikalier som vanligtvis är 
stabil bli reaktiv. En blandning av giftiga kemikalier kan bilda giftiga föroreningar men 
det är ofta svårt att förutsäga vilka föreningar som kommer bildas. Det är därför viktigt 
att man utgår från att brandröken innehåller giftiga produkter. Om föroreningar med 
väldigt lågt eller högt pH-värde kommer i kontakt med släckvattnet och löser sig i 
vattnet kan denna process påverka vattnets pH. pH-värdet kan bli så grovt att 
kemikaliernas spridning och giftighet kan påverkas och ändras. De kemikalier som 
påverkas mest är främst de som bildar joner i vattenlösning. Vid användning av skum 
för att släcka en brand kan skum påverka kemikalier på så vis att kemikalier som är 
svårlösliga, t.ex. diesel och bensin, lättare löses upp. Även kemikalier som är 
lättflyktig kan lösa sig i släckvattnet vid användning av skum. Släckvattnet som blir 
efter en brand kan vara väldigt miljöfarlig och medföra skador på närliggande 
vattendrag. Ett viktigt ställningstagande som måste tas är om branden ska släckas 
eller låta den brinnande produkten förbrännas.  
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