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Sammanfattning 
 

För att skydda vattenresurserna inom ett avrinningsområde från förorening krävs 
uppskattningar både av den vattenburna föroreningsspridningen från alla befintliga 
föroreningskällor i området och av risken för framtida föroreningsutsläpp från nytillkomna 
källor (till följd av t.ex. föroreningsolyckor). I den här rapporten presenterar vi en metodik för 
beräkning av vattenburen föroreningsspridning från befintliga och tänkbara framtida 
föroreningskällor samt för uppskattning av tillhörande föroreningsrisk i termer av 
sannolikheten att givna gränsvärden för föroreningsnivåer överskrids i känsliga vattenmiljöer 
inom och nedströms ett avrinningsområde. Vi undersöker och illustrerar också metodikens 
användbarhet med beräkningsexempel från Forsmarks och Norrströms avrinningsområden. 

 
Den föreslagna metodiken utgörs av två beräkningssteg: 
  
1. I Steg 1 beräknas och karteras transporttider och transporttidsfördelningar för 

strömmande vatten, och vattenburna icke-reaktiva ämnen som helt följer vattnets 
rörelse, från olika föroreningskällor till känsliga grundvatten- och ytvattenmiljöer 
inom och nedströms avrinningsområdet.  

 
Resultat från detta första, ämnesoberoende steg kan användas för att identifiera de 

särskilt föroreningspåverkande delarna av ett avrinningsområde, varifrån utsläppta 
föroreningar snabbast kan spridas till en nedströms grundvatten- eller ytvattenrecipient 
med minst tidsutrymme för nedbrytning och andra självrenande processer längs 
spridningsvägarna. 

 
2. I Steg 2 beräknas och karteras den ämnesspecifika transporten av reaktiva föroreningar 

med vattnet, samt medföljande föroreningsrisker. Detta görs genom att de 
ämnesoberoende vattentransporttiderna och deras fördelning längs olika 
spridningsvägar, som beräknades i Steg 1, kopplas ihop med lämpliga 
modellbeskrivningar av nedbrytning och andra självreningsprocesser (som avklingning 
av radioaktiva ämnen och avskiljning av närsalter och metaller ur det strömmande 
vattnet) för olika specifika ämnen, eller grupper av ämnen med liknande 
processegenskaper.  

 
Våra resultat visar att det i detta beräkningssteg är viktigt att räkna med hela 

fördelningen av olika möjliga transporttider som kan förekomma från källa till recipient vid 
beräkning av vattenburen föroreningstransport. Om man bara räknar med en genomsnittlig 
transporttid kommer man att systematiskt underskatta den totala föroreningsmassa som når 
recipienten. 

 
Beräkningsosäkerheter, vad gäller karakteriseringen av föroreningskällor, vattenflöden och 

ämnesspridningen med vattnet, hanteras också i den föreslagna metodiken, genom 
sannolikhetsbaserade känslighetsanalyser. Dessa omfattar både statistisk representation av den 
slumpmässiga parametervariation som naturliga system ofta uppvisar samt olika antagna 
scenarier för nuvarande eller framtida förhållanden vars osäkerhet inte kan uppskattas i 
statistiska termer. På så vis kan man relativt enkelt bedöma hur stora osäkerheterna är och 
identifiera de intervall av spridningsförhållanden och ämnesspecifika självreningsegenskaper 
där osäkerheterna har stor praktisk betydelse för vattenförvaltning i ett avrinningsområde, 
samt de resterande, ofta bredare intervall där de inte har det. I det sistnämnda fallet får man, 
trots osäkerheterna, genom känslighetsanalysen en relativt säker och robust grund för beslut 
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om exempelvis olycksberedskap och åtgärder för att begränsa föroreningsspridning från 
befintliga föroreningskällor. Genom att klart identifiera de fall där osäkerheterna spelar stor 
praktisk roll får man också ett rationellt underlag för att i dessa fall välja mellan att antingen 
göra fler undersökningar för att minska osäkerheterna, eller bedöma föroreningsriskerna 
konservativt och agera efter det sämsta av alla möjliga scenarier i vattenförvaltning, 
åtgärdsprogram och olycksberedskap. 
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Inledning 
 

Vattenförvaltning i Sverige, EU och andra delar av världen organiseras numera allt 
oftare efter avrinningsområden, till exempel i enlighet med EUs Ramdirektiv för vatten 
(2000/60/EC). Avrinningsområdets gräns, vattendelaren, ges av höjdskillnader i landskapet 
och utgör naturens egen gräns för vattnets flöde. Avrinningsområden är därför oberoende av 
nationella och internationella politiska gränser. Länder, län och kommuner som ligger i 
samma avrinningsområde delar på dess vattenresurser och behöver samordna sin 
vattenförvaltning.  

För att skydda vattenresurserna inom ett avrinningsområde från förorening är det 
nödvändigt att ta hänsyn till alla föroreningskällor som finns inom området, till exempel 
industrier, jordbruksområden och gamla soptippar. Risken för framtida föroreningsutsläpp till 
följd av olyckor och andra nytillkomna föroreningskällor måste också beaktas. Efter en 
industribrand kan exempelvis förorenat släckvatten infiltrera marken och förorena 
grundvattnet. Längs en vägsträcka som trafikeras av farligt godstransporter kan en tupplur vid 
ratten leda till en tankbilsolycka med spill av kemikalier som snabbt infiltrerar det normalt 
mycket genomsläppliga materialet i väggrenen. Från alla befintliga och tänkbara framtida 
föroreningskällor i ett avrinningsområde kan vattenburna ämnen komma att transporteras 
genom de sammanlänkade grundvatten- och ytvattensystemen och hota vattenkvalitén i dem 
och i nedströms vattenmiljöer, som sjöar, vattendrag och kustområden.  

I denna rapport presenterar vi en metodik för beräkning av de vattenföroreningsrisker som 
kan uppkomma till följd av sådan vattenburen föroreningsspridning genom 
avrinningsområden. Syftet med metodiken är att den ska kunna användas i övergripande 
vattenförvaltning och samhällsplanering, till exempel för att identifiera högriskområden för 
olika befintliga eller framtida föroreningskällor och för att beräkna hur olika 
föroreningsbegränsande och förebyggande åtgärder kan påverka föroreningsriskerna. I 
rapporten sammanfattar vi resultat från en serie publicerade studier1–5 som tillsammans 
åskådliggör metodikens olika steg och möjliga användningsområden. Den forskning som lett 
fram till metodikens formulering har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), med finansieringsbidrag även från Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB). 
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Problembeskrivning  
 

Figur 1 illustrerar en typisk föroreningssituation med ett flertal föroreningskällor av 
olika utbredning inom ett avrinningsområde. Från dessa källor kan vattenburna föroreningar 
transporteras genom de sammanlänkade grund- och ytvattensystemen till känsliga 
vattensystem (recipienter) nedströms, såsom dricksvattenbrunnar, sjöar, bäckar och 
kustområden. Den sammansatta föroreningsrisken för sådana känsliga ytvatten- och 
grundvattenrecipienter definieras både av miljö- och hälsokonsekvenserna av olika 
föroreningsnivåer och av sannolikheten att dessa nivåer kommer att inträffa. En uppskattning 
av konsekvenserna av vattenförorening i ett avrinningsområde kan användas för bestämning 
av högsta tillåtna föroreningsnivåer. Överskridande av sådana givna gränsvärden för 
föroreningsnivåer kan då förväntas innebära oacceptabla miljö- och hälsorisker. I detta 
forskningsprojekt har vi utgått från att gränsvärden för förorening finns givna, till exempel 
från toxikologiska studier och bedömningar. Det som vi här koncentrerar oss på är den andra 
lika nödvändiga delen av en fullständig analys av föroreningsrisk: bedömningen av hur stor 
sannolikheten är att givna gränsvärden överskrids.  

Många miljögifter är oljebaserade och kommer efter spill på markytan att tränga ned 
genom marken som en separat oljefas med begränsad horisontell spridning. Själva oljefasen 
utgör därför främst ett lokalt problem. Den föroreningsmassa som löser sig i markvattnet eller 
grundvattnet inom föroreningskällans utbredning, den så kallade källzonen, följer däremot 
med vattnet och kan spridas över stora områden genom den sammanlänkade grund- och 
ytvattenströmningen inom varje avrinningsområde. Mängden förorening som övergår till 
vattenfas inom en källzon kan beskrivas som funktion av löslighetsgränsen6, och är i praktiska 
tillämpningar oberoende av den totala spillda massan eller volymen i oljefas. 

Koncentration och massflöde av vattenburna föroreningar minskar med ökat avstånd från 
föroreningskällan som en följd av naturliga självreningsprocesser, till exempel nedbrytning av 
organiska ämnen, avklingning av radioaktiva ämnen och retentionsprocesser (tillfällig eller 
permanent avskiljning av ämnet från det strömmande vattnet) som verkar på de flesta ämnen 
inklusive metaller och närsalter. Fenomenet naturlig självrening (på engelska natural 
attenuation) beskrivs översiktligt i till exempel USEPA fact sheet7. 

Fältstudier har visat att denna självrening kan uppskattas genom konstanter som 
representerar processens hastighet, i likhet med till exempel avklingningskonstanter för 
radioaktiva ämnen. Till skillnad från radioaktiv avklingning, som är helt ämnesspecifik, kan 
nedbrytnings- och retentionskonstanter för andra föroreningar variera beroende på 
platsförhållandena. Ämnesspecifika skillnader dominerar emellertid ofta, vilket gör att det är 
relevant att definiera karakteristiska nedbrytnings- och retentionskonstanter för olika ämnen 
eller ämnesgrupper. Man har exempelvis visat att så kallade BTEX-föreningar generellt har 
avsevärt högre nedbrytningskonstant än klorerade kolväten. Eftersom högre 
nedbrytningskonstant betyder snabbare föroreningsnedbrytning längs varje vattenburen 
transportsträcka överskrider BTEX-plymers längd i grundvatten sällan 500 meter, medan 
klorerade kolväten kan ge föroreningsplymer som är flera kilometer långa8.  

I detta forskningsprojekt har vi bland annat gjort exempelberäkningar av den lösta 
föroreningsmassa som vid olika förhållanden transporteras med vattnet från varje källzon 
inom ett avrinningsområde till en nedströms belägen recipient utan att hinna brytas ner, eller 
på andra sätt avskiljas ur det strömmande vattnet längs vägen. För ett visst föroreningsämne, 
eller för en grupp av ämnen med liknande egenskaper vad gäller till exempel 
nedbrytningshastighet (eller retentionshastighet, avklingning etc.), beräknar vi denna 
föroreningsmassa som når recipienten utifrån en ämnesoberoende uppskattning av vattnets 
flödesvägar och transporttider från källzonen till recipienten. För att förstå exemplens relevans 
är det viktigt att ha i åtanke att den lösta föroreningsmängden i mark- och grundvattnet i en 
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given källzon kan uppskattas på basis av föroreningsspecifika löslighetsgränser (som nämnts 
ovan), och att man för sådana uppskattningar därför inte behöver detaljerad information om 
faktisk utsläppsmängd på markytan. 

  

 
Figur 1. Hypotetiska befintliga eller möjliga framtida föroreningskällor (svarta fält omgivna av 
röda ringar på kartan) i ett avrinningsområde. Forsmarks avrinningsområde används här som 
exempel för att illustrera en typisk föroreningssituation där miljö- och hälsofarliga ämnen 
sprids från olika föroreningskällor genom vattensystemen i ett avrinningsområde mot 
känsliga recipienter nedströms, såsom dricksvattenbrunnar, sjöar och kustområden. 
 
 

 7



Föreslagen metodik för uppskattning av vattenföroreningsrisk 
 

Den metodik för beräkning och kartering av föroreningsspridning och föroreningsrisk 
i avrinningsområden som vi presenterar i den här rapporten består av två steg:  

 
1. I Steg 1 beräknas och karteras transporttider och transporttidsfördelningar för det 

strömmande vattnet, och icke-reaktiva ämnen som helt följer vattnets rörelse, från 
olika föroreningskällor inom ett område till olika recipienter av intresse, såsom 
grundvattenmagasin och ytvatten inom och nedströms avrinningsområdet. Redan 
genom denna beräkning av ämnesoberoende vattentransporttider kan man identifiera 
områdets känsligaste delar, från vilka den vattenburna transporten av utsläppta 
föroreningar till en recipient går snabbast och ger minst tid för naturlig självrening, 
genom till exempel biologisk nedbrytning, längs spridningsvägarna till recipienten. 

 
2. I Steg 2 beräknas och karteras transporten med vattnet av specifika, reaktiva 

föroreningsämnen samt medföljande föroreningsrisker. Detta görs genom att de 
ämnesoberoende vattentransporttiderna och deras fördelning längs olika 
spridningsvägar, som beräknades i Steg 1, kopplas samman med lämpliga, mer eller 
mindre komplexa modellbeskrivningar av nedbrytning och andra självreningsprocesser 
för olika ämnen, eller grupper av ämnen med liknande egenskaper vad gäller dessa 
processer. 

 
Steg 1: uppskattning av vattentransporttider 

Transporttider för strömmande vatten genom ett avrinningsområdes ytvattensystem beror 
av strömningshastigheterna i vattendragen och vattnets omsättningstider i sjöar och 
våtmarker. Vattentransporttider genom grundvattensystemet beror av grundvattnets 
strömningshastigheter, som i sin tur bestäms av den hydrauliska konduktiviteten (jord- eller 
berglagrens genomsläpplighet), den hydrauliska gradienten (grundvattenytans lutning) och 
den effektiva porositeten (porvolymen som vattnet kan strömma genom, som andel av total 
jord- eller bergvolym) i olika delar av avrinningsområdet. I synnerhet markens 
genomsläpplighet tenderar att variera kraftigt och oregelbundet i rummet, vilket gör att även 
grundvattnets strömningshastighet varierar, både mellan olika flödesvägar och längs varje 
flödesväg från källzon till recipient (se Figur 2). 

Skillnader i avstånd till recipienten och variationerna i vattnets strömningshastighet gör att 
vattentransporttiden till recipienten är olika från olika källor och även varierar mellan olika 
flödesvägar från en och samma källa. Därför måste man kvantifiera en fördelning av 
transporttider istället för bara en enda transporttid. Transporttiderna för vatten är oberoende av 
vilken förorening som vattnet transporterar och representerar en undre gräns för 
transporttiderna för föroreningar lösta i vattnet, eftersom dessa inte kan transporteras snabbare 
än vattnet, bara långsammare. Vattentransporttiderna utgör därmed är en konservativ 
uppskattning av transporttiderna för olika vattenburna föroreningar. 

När vi har uppskattat fördelningen av vattentransporttider från en given källzon (eller flera) 
till en recipient kan vi beräkna den vattenburna transporten av vilken förorening som helst, 
genom att koppla samman vattentransporttiderna med relevanta ämnesspecifika självrenings- 
och fördröjningsprocesser som kan äga rum under ämnestransporten, till exempel nedbrytning 
och fastläggning till jordpartiklar. Den här transporttidsbaserade metoden har tidigare främst 
använts för att uppskatta föroreningstransport i avgränsade grundvattensystem. I detta projekt 
har vi utvidgat dess användbarhet till uppskattning av föroreningstransport i hela 
avrinningsområden och även undersökt de osäkerheter som är förknippade med att använda 
metoden på avrinningsområdesskalan. 
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Figur 2. (a) I ett antaget idealfall med homogena markförhållanden är mark- och 
grundvattnets transporthastighet densamma längs alla möjliga flödesvägar från en källzon till 
en nedströms recipient så att löst föroreningsmassa som släpps in samtidigt på samma 
avstånd från en nedströms recipient når fram till recipienten samtidigt. (b) I verkligheten är 
markförhållandena heterogena och mark- och grundvattnets transporthastighet kan variera 
kraftigt både mellan olika flödesvägar och längs varje flödesväg även över små avstånd. 
Transporttiderna av löst förorening till recipienten kommer därför att vara olika längs olika 
flödesvägar från samma källzon. 

 
 
Som en exempelfallstudie i projektet har vi använt Forsmarks 30 km2 stora 

kustavrinningsområde i norra Uppland, för vilket detaljerade geografiska och hydrologiska 
data finns tillgängligt9. Trots den rika tillgången på data finns det emellertid flera tänkbara 
modellrepresentationer av grundvattentransporten. Längre fram i denna rapport kommer vi att 
gå in på hur osäkerhet om grundvattentransporten kan påverka uppskattningen av 
transporttidsfördelningar och föroreningstransport .  

Figur 3 illustrerar beräknade transporttider i grundvatten från varje 10•10 meters 
modellpixel i området till närmaste ytvatten, för ett transportscenarioexempel. Detta scenario 
representerar relativt ytlig transport nära grundvattenytan, där medelvärdet av markens 
genomsläpplighet antas variera inom avrinningsområdet enligt tillgängliga jorddata och 
information om olika jordarters genomsläpplighet. Denna typ av kartor över 
vattentransporttider till närmaste ytvatten eller till någon annan känslig recipient längre 
nedströms kan användas för att identifiera de delar av ett avrinningsområde där ett 
föroreningsutsläpp innebär störst föroreningsrisk. Dessa är delområdena med kortast 
vattentransporttid till recipienten (vinröda i Figur 3), eftersom kort transporttid innebär att en 
större andel av en utsläppt föroreningsmassa kommer att nå recipienten utan att hinna brytas 
ner eller genomgå andra tidsberoende avskiljnings- och omvandlingsprocesser.  
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Figur 3. Kartan visar beräknade transporttider för vatten från olika platser (modellpixlar) i 
Forsmarks exempelavrinningsområde till närmaste ytvattenrecipient (sjö, bäck, våtmark eller 
kustvattnet). 
 
 
Steg 2: uppskattning av föroreningsspridning och vattenföroreningsrisk 
utifrån uppskattade vattentransporttider 

De ämnesoberoende vattentransporttider och deras fördelningar som beräknats och 
karterats i Steg 1 kopplas i metodikens Steg 2 ihop med mer eller mindre komplexa 
modellbeskrivningar av olika självrenings- och fördröjningsprocesser som också påverkar 
föroreningsspridningen. I det här avsnittet visar vi resultat från exempelberäkningar där vi har 
antagit olika nedbrytningshastigheter (vilka likaväl kan representera andra relevanta 
processhastigheter, till exempel för retention eller avklingning) för att demonstrera hur 
föroreningsspridning och tillhörande föroreningsrisk, definierad som sannolikhet att 
överskrida givna föroreningsgränsvärden, kan uppskattas för olika ämnen. 

Ett möjligt mått på föroreningsspridning är föroreningsmassan som transporteras från en 
källzon till en nedströms recipient brytas ner eller på andra sätt avskiljas ur vattnet längs 
vägen. Genom att räkna ut denna massa som når en känslig recipient från olika 
föroreningskällor i ett avrinningsområde kan vi bedöma vilken föroreningsbelastning de olika 
källorna ger på recipienten. Därmed kan vi avgöra vilka källor som innebär störst risker för 
miljön och människors hälsa. 

För Forsmarks exempelområde har vi kvantifierat föroreningsspridning i olika 
nedbrytningsfall (vilka för exempelvis närsalter och metaller istället representerar 
motsvarande retentionsfall), där nedbrytningsfallet (eller retentionsfallet) karakteriseras 
genom produkten av en typisk nedbrytningshastighet (eller retentionshastighet) för ett 
specifikt ämne eller ämnesgrupp och det ämnesoberoende karakteristiska medelvärdet av 
transporttider till närmaste ytvatten för hela området (detta medelvärde är beräknat till minst 
1,5 år för det illustrerade Forsmarksexemplet). Tabell 1 visar exempel på olika organiska 
föroreningar, metaller och närsalter som, på basis av deras rapporterade nedbrytnings- eller 
retentionshastigheter från vetenskapliga fältexperiment och modellstudier, kan karakteriseras 
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som tillhörande olika nedbrytningsfall (eller retentionsfall) i förhållande till 
medeltransporttiden på 1,5 år i Forsmarks avrinningsområde. Rapporterade nedbrytnings- och 
retentionshastigheter för olika ämnen spänner ofta över stora intervall. Detta beror främst på 
att processhastigheten påverkas av rådande förhållanden i området (t.ex. jordsammansättning, 
syretillgång och temperatur), men också på att processhastigheterna i fält inte kan uppskattas 
utan betydande osäkerhet10-13. För att minska osäkerheten kring rådande nedbrytnings- eller 
retentionshastighet vid beräkning av ämnestransport i avrinningsområden kan det därför 
krävas noggrannare utvärdering av tillgängligt litteraturmaterial i förhållande till det aktuella 
fallet och eventuellt också fler studier av de faktiska fältförhållandena i området. 

 
 
Tabell 1. Exempel på föroreningsämnen som kan karakteriseras som olika nedbrytningsfall 
(retentionsfall för metaller och närsalter) på grundval av deras rapporterade 
nedbrytningshastigheter (eller retentionshastigheter). Nedbrytningsprodukten (eller 
retentionsprodukten) i tabellen är produkten av den ämnesspecifika nedbrytningshastigheten 
(eller retentionshastigheten) och den ämnesoberoende, men områdesspecifika, 
medeltransporttiden för vatten till närmaste ytvatten för hela avrinningsområdet (här 1,5 år för 
Forsmarks avrinningsområde).  
Exempel på föroreningsämnen, 
med hänvisning till olika 
rapporter av deras 
nedbrytningshastighet (eller 
retentionshastighet)  

Värde på 
nedbrytningsprodukten (eller 
retentionsprodukten) i 
Forsmarks avrinningsområde 

Nedbrytningsfall 
(Retentionsfall) 

Polyaromatiska kolväten (PAH) 
med 4 eller 5 bensenringar(13,14), 
polyklorerade bifenyler (PCB) (15), 
zink(16,17), fosfor(18), 

0,1 eller mindre 
 

Långsam 
nedbrytning (eller 

retention) 

Bensen, etylbensen(12-14), 
vinylklorid, trikloreten(12-14, 20), 
fenol, naftalen(10), kadmium, 
koppar(16), zink(16,17), fosfor(18,19), 
kväve(19) 

1 
 

Ganska långsam 
nedbrytning (eller 

retention) 

Toluen, bensen, etylbensen, 
trikloreten, vinylklorid(13,14,20), 
fenol, naftalen(13,14) 
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Ganska snabb 
nedbrytning (eller 

retention) 
Toluen, bensen, etylbensen, 
trikloreten, vinylklorid(13,14,20), 
fenol(13,14), naftalen(14) 

100 
 

Snabb nedbrytning 
(eller retention) 

Toluen, bensen, etylbensen(14,20), 
fenol, naftalen(14) 

1000 eller större Mycket snabb 
nedbrytning (eller 

retention) 
 
 
Figur 4 visar, för de fem olika nedbrytningsfallen (alternativt retentionsfallen) som visas i 

Tabell 1, föroreningsmassan som når närmaste ytvatten efter föroreningsutsläpp på olika 
ställen inom Forsmarks avrinningsområde (utom direkt till områdets ytvattensystem). 
Resultaten i Figur 4 är beräknade utifrån den uppskattade transporttidsfördelningen som visas 
i Figur 3. Föroreningsutsläpp i de olikfärgade fälten på kartan innebär att olika andel av 
föroreningsmassan som transporteras löst i vattnet från utsläppsplatsen når 
ytvattenrecipienten. Vid exempelvis en föroreningsolycka i den rödfärgade zonen är behovet 
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av effektiva saneringsåtgärder stort eftersom huvuddelen av den utsläppta föroreningsmassan 
(50–100 %) når recipienten om inga åtgärder vidtas. 

 

 
Figur 4. Kartorna över exempelområdet Forsmark visar den beräknade massan som i 

olika nedbrytningsfall når närmaste ytvattenrecipient efter föroreningsutsläpp vid olika platser 
(modellpixlar) i området. Vattentransporttidsfördelningen som illustreras i Figur 3 ligger till 
grund för beräkningarna. 

 
 
För ämnen som vid rådande fältförhållanden kategoriseras av det nedbrytningsfall vi här 

kallar ”långsam nedbrytning” (karakteristisk produkt av nedbrytnings- eller 
retentionshastighet och transporttidsmedelvärde i storleksordningen 0,1 eller mindre) blir 
praktiskt taget hela området rödfärgat – i stort sett all föroreningsmassa når recipienten utan 
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att någon signifikant nedbrytning (eller retention) hinns med på vägen. För ämnen i 
nedbrytningsfallet ”mycket snabb nedbrytning” (karakteristisk nedbrytnings- eller 
retentionsprodukt i storleksordningen 1000 eller större) sker nedbrytningen (eller retentionen) 
så snabbt att en föroreningsmassa löst i vattnet var som helst i området nästan helt och hållet 
bryts ner (eller på andra sätt avskiljs ur vattnet) innan den når recipienten. Det är bara för 
ämnen i nedbrytningsfallen däremellan (med karakteristisk nedbrytningsprodukt större än 0,1 
men mindre än 1000) som skillnaderna i transporttid från olika platser inom området spelar en 
mer betydande roll för hur mycket föroreningsmassa som når närmaste ytvattenrecipient. 

Figur 5 visar, för olika nedbrytningsfall, den genomsnittliga föroreningsmassa som når 
närmaste ytvatten efter ett utsläpp någonstans (eller överallt) inom Forsmarks 
exempelområde. De svarta staplarna i figuren visar resultat då föroreningstransporten i 
området kvantifierats utifrån den transporttidsfördelning som visas i Figur 3; i detta 
transportscenario varierar transporttiden till recipienten från olika platser i området beroende 
på både avstånd och flödeshastighet. De gröna staplarna visar resultatet om vi bortser från att 
transporttiden är olika från olika platser och beräknar föroreningstransporten enbart utifrån 
medeltransporttiden för hela området (1,5 år i detta fall). Vi ser i figuren att med det senare 
antagandet blir den föroreningsmassa som beräknas nå recipienten lika med noll för 
nedbrytningsfallen ganska till mycket snabb nedbrytning (karakteristisk produkt av 
nedbrytningshastighet och transporttidsmedelvärde i storleksordningen 10 eller större). Om vi 
för samma nedbrytningsfall räknar med att transporttiderna genom området varierar är det 
däremot en betydande föroreningsmassa som beräknas nå recipienten, närmare bestämt från 
de delområden (vinröda områden i Figur 3) som har mycket kortare transporttider än 
medeltransporttiden på 1,5 år. Vid beräkning av föroreningsspridning från ett större område 
till en nedströms recipient är det alltså viktigt att räkna med hela fördelningen av 
transporttider runt medeltransporttiden. Om vi bara räknar med den genomsnittliga 
transporttiden för hela området kommer vi att systematiskt underskatta den totala 
föroreningsmassa som når recipienten. 

 

 
Figur 5. Beräknad föroreningsmassa, uttryckt i procent av den utsläppta vattenburna 
massan, som i olika nedbrytningsfall når närmaste ytvattenrecipient i exempelområdet 
Forsmark efter ett föroreningsutsläpp över hela området uppströms avrinningsområdets 
ytvattensystem. Staplarna visar resultat för två olika antaganden om hur transporttiderna i 
området varierar kring områdesmedelvärdet 1,5 år: (1) transporttiden är samma för hela 
området och lika med medelvärdet på 1,5 år (gröna staplar); (2) transporttiderna från olika 
platser i området varierar som i Figur 3 (svarta staplar). 
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Vilka nedbrytningsfall (retentionsfall, avklingningsfall, etc.) där transporttidernas variation 
inom ett område har stor praktisk betydelse beror på vilken information om 
föroreningsspridningen som olika vattenförvaltningsbeslut kräver. För beslut om 
spridningsbegränsande åtgärder behöver det till exempel inte vara så viktigt att, som i Figur 4, 
beräkna precis hur stor andel av en utsläppt föroreningsmassa som når en recipient från olika 
delar av ett avrinningsområde. Det kan för ett sådant beslut kanske vara viktigare att uppskatta 
risken (sannolikheten) att föroreningsbelastningen på recipienten överskrider ett givet 
föroreningsgränsvärde (till exempel uttryckt som högsta tillåtna koncentration, massflöde eller 
total föroreningsmassa som tillåts nå en recipient utan att åtgärder måste vidtas för att minska 
belastningen på recipienten).   

Figur 6 illustrerar, för den fördelning av vattentransporttider som visas i Figur 3, ett enkelt 
exempel på beräknad sannolikhet att överskrida ett exempelgränsvärde, uttryckt som att 
maximalt 1 % av löst föroreningsmassa (som beror på till exempel föroreningens 
löslighetsgräns) vid en källzon någonstans inom avrinningsområdet tillåts nå 
ytvattenrecipienten. Transporttidernas variation inom avrinningsområdet har vid sådana 
sannolikhetsuppskattningar inte praktisk betydelse i lika många nedbrytningsfall 
(retentionsfall, avklingningsfall, etc.) som vid de mer precisa beräkningarna av andel 
föroreningsmassa som når ytvattenrecipienten från olika platser i avrinningsområdet i Figur 4. 
För till exempel nedbrytningsfallet ”ganska långsam nedbrytning” (karakteristik 
nedbrytningsprodukt i storleksordningen 1) medför skillnaderna i transporttid från olika 
platser i avrinningsområdet att andelen föroreningsmassa som når ytvattenrecipienten varierar 
avsevärt i området (Figur 4b), medan sannolikheten att mer än 1 % av löst föroreningsmassa 
når ytvattenrecipienten knappt påverkas alls (Figur 6b).  
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Figur 6. Kartorna över exempelområdet Forsmark visar, för olika nedbrytningsfall, ett enkelt 
exempel på beräknad sannolikhet att massan som når närmaste ytvattenrecipient efter ett 
föroreningsutsläpp vid olika platser (modellpixlar) i området överskrider 1 % av den utsläppta 
vattenburna massan. Transporttidsfördelningen som illustreras i Figur 3 ligger till grund för 
beräkningarna.
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Metodikens tillämpbarhet vid riskförebyggande arbete 
 

I det föregående avsnittet gick vi igenom metodikens grundläggande steg. Nu 
kommer vi att demonstrera metodikens tillämpbarhet vid riskförebyggande arbete inom ett 
avrinningsområde.  

Genom beräkningen och karteringen av ämnesoberoende vattentransporttider och deras 
fördelningar i metodikens Steg 1 identifieras särskilt föroreningspåverkande delar av ett 
avrinningsområde, varifrån utsläppta föroreningar snabbt kan spridas till en nedströms 
grundvatten- eller ytvattenrecipient med lite tidsutrymme för nedbrytning och andra 
självreningsprocesser. Uppskattningen av transporttider är emellertid osäker eftersom 
datatillgången alltid är begränsad och vi måste lita till olika förenklande antaganden, till 
exempel om grundvattenytans lutning och hur markens egenskaper varierar i området. För att 
ta hänsyn till denna beräkningsosäkerhet beräknas i den föreslagna metodiken flera alternativa 
transporttidsfördelningar utifrån olika scenarier som täcker in de förhållanden som kan råda i 
verkligheten. Därigenom kan man identifiera de föroreningssituationer där 
beräkningsosäkerheten har stor respektive liten betydelse för föroreningsbelastningen på en 
känslig recipient och medföljande föroreningsrisk. 

För att exemplifiera detta tillvägagångssätt visar vi här beräkningsresultat för fyra olika 
scenarier av markens möjliga heterogenitet (rumslig variation av markegenskaperna) i 
Forsmarks exempelområde. Scenarierna förklaras och illustreras i Tabell 2 och Figur 7. I 
scenarierna 1–3 antas medelvärdet av markens genomsläpplighet (hydrauliska konduktivitet) 
vara densamma över hela området (representerar transport i ett särskilt genomsläppligt 
marklager mellan jord och berg). I scenario 1 antar vi att det inte finns någon lokal variation i 
genomsläppligheten. I scenario 2 och 3 antar vi slumpmässiga lokala variationer i 
markgenomsläppligheten för två olika extremfall av markstruktur: skiktad markprofil 
(scenario 2) och omblandad markprofil (scenario 3). För kontrasterande jämförelse med dessa 
tre scenarier med konstant medelvärde av markens genomsläpplighet har vi scenario 4, som 
var det scenario som låg till grund för beräkningen av de transporttider som visas i Figur 3 i 
föregående avsnitt. I scenario 4, som representerar transport i jorden ovanför det särskilt 
genomsläppliga marklagret, varierar medelvärdet av markens genomsläpplighet över området, 
men vi räknar inte med någon lokal variation kring det lokala medelvärdet av 
genomsläpplighet i olika delar av området. 

Kartorna i Figur 8 visar, för de olika scenarierna, transporttider i grundvatten från varje 
10•10 meters modellpixel i Forsmarksområdet till närmaste ytvatten. Medeltransporttiden för 
hela området är densamma (1,5 år) i alla scenarierna efter att transporttiderna i scenario 4 har 
normaliserats för jämförelsens skull (det är dessa normaliserade transporttider som även 
illustreras i Figur 3). I scenarierna 2 och 3 innebär lokala variationer i 
markgenomsläppligheten att transporttiden varierar mellan olika flödesvägar från varje 
modellpixel till ytvattenrecipienten. För den vattenburna ämnestransporten längs de snabbaste 
flödesvägarna finns minst tidsutrymme för nedbrytning och andra självreningsprocesser. För 
dessa båda scenarier (2 och 3, som per definition har samma lokala medeltransporttid som 
scenario 1 för varje punkt i området) visar kartan den transporttid som med 90 % sannolikhet 
underskrids i ämnesspridningen från varje utsläppspunkt i området.  

Figur 8 visar att olika modellrepresentationer av markgenomsläpplighetens variation i ett 
område kan leda till stora skillnader i beräknade transporttider genom grundvattnet till en 
recipient. För en robust analys av föroreningsrisk i ett avrinningsområde är det därför 
nödvändigt att i riskberäkningarna ta hänsyn till de osäkerheter som kan finnas om hur 
markgenomsläppligheten varierar mellan och längs olika flödesvägar genom området.  
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Figur 7. Schematisk illustration av transporthastigheter längs vattnets flödesvägar i de olika 
beaktade scenarierna av markheterogenitet (se Tabell 2 för ytterligare beskrivningar av 
scenarierna). Pilarnas olika färger representerar olika transporthastigheter. Scenarierna 1–3 
beaktar transport i den relativt homogena och genomsläppliga gränszonen mellan jord och 
berg, medan scenario 4 beaktar transport i jorden ovanför denna gränszon. 

 
 
Tabell 2. Beskrivning av de fyra beaktade scenarierna av markheterogenitet.  
Scenario 1 Markens genomsläpplighet (den hydrauliska konduktiviteten K) antas vara 

konstant över hela området för att representera transport i det relativt 
homogena gränslagret mellan jord och berg. 

Scenario 2 Markgenomsläppligheten antas variera slumpmässigt i marken, med samma 
medelvärde och varians (variationskoefficient 130 %) i hela området. 
Markprofilen antas vara skiktad så att genomsläppligheten endast varierar 
mellan vattnets olika flödesvägar men inte längs varje flödesväg genom 
området. 

Scenario 3 Markgenomsläppligheten antas variera slumpmässigt i marken, med samma 
medelvärde och varians (variationskoefficient 130 %) i hela området. 
Markprofilen antas vara omblandad så att genomsläppligheten varierar både 
längs vattnets flödesvägar och mellan dem. 

Scenario 4 Medelvärdet av markens genomsläpplighet antas variera inom området, enligt 
jorddata och tillgänglig information om den geografiska fördelningen av olika 
jordarter i området. Genomsläppligheten är därmed lokalt känd och statistiskt 
konstant, det vill säga vi antar här att inga osäkerhets- eller verkliga lokala 
fluktuationer förekommer kring genomsläpplighetens lokala medelvärde. 
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Figur 8. Kartorna visar transporttider för vatten från olika platser (modellpixlar) i 

Forsmarks exempelavrinningsområde till närmaste ytvattenrecipient (sjö, bäck, våtmark eller 
kustvattnet) för de fyra olika scenarierna av markheterogenitet som beskrivs i Tabell 2 och 
illustreras i Figur 7. I scenarierna 2 och 3, som tar hänsyn till lokala variationer i 
markgenomsläppligheten, varierar transporttiden mellan olika flödesvägar från varje 
modellpixel till recipienten. För dessa båda scenarier visar kartan inte medeltransporttiden, 
då den per definition är samma som i scenario 1, utan den transporttid som med 90 % 
sannolikhet underskrids längs flödesvägarna från varje modellpixel i området. 

 
 
Figur 9 och 10 illustrerar hur de olika antagandena om markheterogenitet som 

representeras av scenarierna 1–4 påverkar andelen föroreningsmassa som når närmaste 
ytvatten efter föroreningsutsläpp på olika ställen inom Forsmarks avrinningsområde. För 
ämnen i nedbrytningsfallet ”mycket långsam nedbrytning” (karakteristisk 
nedbrytningsprodukt i storleksordningen 0,1 eller mindre – Figur 9a) når större delen av 
föroreningsmassan som släpps ut och löser sig i vatten någonstans inom området 
ytvattenrecipienten, oavsett vilket scenario som råder för markheterogeniteten. Ämnen som 
karakteriseras av detta nedbrytningsfall vid rådande fältförhållanden måste därför prioriteras 
för snabba och omfattande åtgärder för föroreningsminskning eller sanering, oavsett var i 
området föroreningskällan är belägen eller kan tänkas uppkomma i framtiden. För ämnen i 
nedbrytningsfallet ”mycket snabb nedbrytning” (karakteristisk nedbrytningsprodukt i 
storleksordningen 1000 eller större – Figur 9b) når en obetydlig andel av föroreningsmassan 
recipienten i alla scenarier av markheterogenitet vid utsläpp inom större delen av området. För 
ämnen i de osäkerhetskänsliga nedbrytningsfallen däremellan (karakteristisk 
nedbrytningsprodukt större än 0,1 men mindre än 1000 – Figur 10) skiljer sig resultaten för de 
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olika scenarierna väsentligt åt. Vid utsläpp på många platser i området måste man för ämnen i 
den nedbrytningskategorin antingen göra mer undersökningar för att minska osäkerheterna 
eller bedöma föroreningsriskerna konservativt och alltid prioritera även dessa ämnen för 
spridningsbegränsande åtgärder.  

 

 
Figur 9. Kartorna över exempelområdet Forsmark illustrerar att i vissa nedbrytningsfall har 
osäkerhet om markheterogenitet och variationer i vattentransporttid liten praktisk betydelse 
för om föroreningsutsläpp i ett område bedöms få små eller stora miljökonsekvenser. I fallen 
”Långsam nedbrytning” och ”Snabb nedbrytning” når nästan all föroreningsmassa respektive 
nästan ingen föroreningsmassa alls ut till ytvattenrecipienten för föroreningsutsläpp i större 
delen av området, oavsett vilket av de fyra scenarierna av markheterogenitet (Tabell 2, Figur 
7) vi antar. 
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Figur 10. Kartorna över exempelområdet Forsmark visar, för nedbrytningsfallet ”Ganska 

snabb nedbrytning” (karakteristisk nedbrytningsprodukt 10), andelen av den utsläppta 
vattenburna massan som efter ett föroreningsutsläpp vid olika platser (modellpixlar) i 
området når närmaste ytvattenrecipient i de fyra olika scenarier av markheterogenitet som 
redovisas i Tabell 2 och illustreras i Figur 7. 

 
 
Vi har även undersökt metodikens tillämpning på olika avrinningsområden, genom direkt 

jämförelse av resultat för Forsmarks avrinningsområde och motsvarande resultat för 
Norrströms avrinningsområde. Norrström är mycket större än Forsmark (22 000 jämfört med 
30 km2) och tillvägagångssättet för att beräkna vattentransporttider måste skilja sig åt mellan 
de båda områdena eftersom den tillgängliga dataupplösningen, och därmed den möjliga 
modellupplösningen, var mycket lägre i Norrström (1 km) än i Forsmark (10 m). Figur 11 
visar föroreningsmassan som transporteras genom avrinningsområdenas sammanlänkade 
grundvatten- och ytvattensystem hela vägen ut till Östersjökusten efter föroreningsutsläpp 
någonstans inom varje område. Resultaten för motsvarande nedbrytningsfall (retentionsfall, 
avklingningsfall etc.), det vill säga för fall med liknande produkt av ett ämnes karakteristiska 
nedbrytningshastighet (retentionshastighet, avklingning etc.) och den ämnesoberoende 
medeltransporttiden i området, är likartade för båda avrinningsområdena, trots skillnaden i 
storlek och trots att vattentransporttider genom de båda områdena kvantifierades på olika sätt.  
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Figur 11. Kartorna över Norrströms (a, c och e) och Forsmarks (b, d och f) exempelområden 
visar massan som efter föroreningsutsläpp vid olika platser (modellpixlar) inom områdena 
transporteras genom de sammanlänkade grund- och ytvattensystemen och till slut når 
Östersjön nedströms avrinningsområdena i olika nedbrytningsfall. 

 
 
För ämnen i nedbrytningsfallet ”långsam nedbrytning” (karakteristisk nedbrytningsprodukt 

i storleksordningen 0,1 eller mindre) blir båda områdena i stort sett helt rödfärgade – större 
delen av en vattenlöst föroreningsmassa når recipienten utan att brytas ner. För ämnen i 
nedbrytningsfallet ”mycket snabb nedbrytning” (karakteristisk nedbrytningsprodukt i 
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storleksordningen 1000 eller större) sker nedbrytningen så snabbt att en betydande 
föroreningsmängd bara når Östersjökusten om föroreningarna släpps ut direkt till de delar av 
avrinningsområdenas ytvattensystem som ligger nära ett direkt utlopp till havet. I fallet 
Norrström gäller det de delar av ytvattensystemen som ligger närmast utloppet till Östersjön i 
avrinningsområdets sydöstra hörn. I fallet Forsmark, där flödesvägarna genom 
ytvattensystemen generellt är mycket kortare än i Norrström, gäller det en ganska stor del av 
avrinningsområdets ytvattensystem. För båda områdena spelar skillnaden i transporttid från 
olika platser i området stor roll för hur mycket föroreningsmassa som når Östersjön, för 
ämnen i nedbrytningsintervallet från ”mycket snabb nedbrytning” till ”långsam nedbrytning”. 
Dessa likheter mellan resultaten för de båda avrinningsområdena demonstrerar den föreslagna 
metodikens tillämpbarhet för riskförebyggande arbete i stora såväl som små områden, med 
mycket olika datatillgänglighet för transporttidsberäkningarna. Det visar även på en hög grad 
av generalitet och överförbarhet till andra områden för de resultat vi fått fram för 
områdesexemplet Forsmark. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22



Metodikens tillämpbarhet för åtgärdssval 
 

Vi har i avsnitten ovan diskuterat och visat exempel på hur den föreslagna metodiken 
kan användas för att kvantifiera föroreningsspridning och föroreningsrisk nedströms en eller 
flera olika föroreningskällor inom ett avrinningsområde. Denna kvantifiering kan också 
användas för att bedöma hur stora åtgärdsinsatser som krävs för att föroreningsrisken 
nedströms en viss källa inte ska bli oacceptabelt hög, med föroreningskoncentrationer eller 
föroreningsmassflöden som överskrider givna gränsvärden  

Eftersom förhållandena för föroreningsspridning i naturen inte är konstanta i tid och rum 
kommer dock lokala koncentrationer och massflöden av föroreningar längs olika flödesvägar 
från en och samma föroreningskälla att variera mellan olika lokaliteter nedströms källan. I alla 
scenarierna 1–4 som beskrivits ovan (Tabell 2, Figur 7), transporteras ämnen från en eller 
flera källzoner olika snabbt längs de olika flödesvägarna till en nedströms recipient. Längs 
långsamma eller långa flödesvägar kan de transporterade ämnena hinna brytas ner helt och 
hållet innan de når recipienten, medan ämnen som transporteras längs de snabbaste och 
kortaste flödesvägarna nästan inte hinner brytas ner alls. Detta gör att sannolikheten att lokala 
koncentrationer överskrider ett givet gränsvärde vid recipienten kan vara betydande även om 
medelkoncentrationen är mindre än gränsvärdet. För att välja rätt åtgärdsinsatser räcker det då 
inte bara med ett givet gränsvärde, utan man måste också bestämma vad som är en acceptabel 
sannolikhet att olika lokala koncentrationsvärden överskrider detta gränsvärde.   

Sannolikheten att ett gränsvärde överskrids vid en recipient nedströms en källzon beror 
bara till viss del på hur mycket förorening som läcker ut från källzonen. I ofta ännu högre grad 
beror den på de processer som styr föroreningsspridningen från källzonen till recipienten. 
Figur 13 visar hur båda dessa faktorer påverkar sannolikheten att överskrida ett 
koncentrationsgränsvärde på olika avstånd nedströms en källzon, där avståndet uttrycks i antal 
källzonlängder längs grundvattnets huvudströmningsriktning (se Figur 1). Som i rapportens 
tidigare avsnitt beräknar vi föroreningsspridningen i olika nedbrytningsfall (eller motsvarande 
fall för andra tidsberoende självreningsprocesser), som här uttrycks i termer av den 
karakteristiska nedbrytningsprodukten mellan nedbrytningshastigheten och den 
genomsnittliga tid det tar för vattnet att transporteras en sträcka som motsvarar källzonens 
längd i grundvattnets huvudströmningsriktning. Figur 13 visar resultat för de två mycket olika 
fallen av markheterogenitet som beskrevs i det förra avsnittet: omblandad markprofil, som 
innebär relativt små variationer i transporttid mellan olika flödesvägar, samt skiktad 
markprofil, som innebär stora variationer i transporttider längs olika flödesvägar från källa till 
recipient. Den streckade linjen vid sannolikhetsnivån 1 % i figurerna är ett exempel på tänkbar 
acceptabel sannolikhet att lokala koncentrationer överskrider det givna gränsvärdet. 

Resultaten i Figur 13 visar att rådande markheterogenitet (omblandad eller skiktad 
markprofil) och nedbrytningsfall (snabb eller långsam nedbrytning eller annan självrening 
relativt medeltransporttiden) spelar större roll än den ämneskoncentration som läcker ut från 
källzonen, för sannolikheten att gränsvärdeskoncentrationen överskrids vid en nedströms 
grundvatten- eller ytvattenrecipient. Därmed är föroreningsspridningen nedströms källzonen 
mer avgörande än utläckningskoncentrationen från källzonen, för hur stora åtgärdsinsatser 
som krävs för att komma ner till acceptabel högsta sannolikhet för gränsvärdesöverskridande 
(1 % i vårt illustrationsexempel). I nedbrytningsfallet ”snabb nedbrytning” (karakteristisk 
nedbrytningsprodukt i storleksordningen 1 eller större) minskar till exempel sannolikheten för 
gränsvärdesöverskridande mycket snabbt med avståndet från källzonen även vid utläckande 
koncentrationer från källzonen på upp till 1000 gånger gränsvärdet, för såväl omblandad som 
skiktad markprofil. För miljögifter som kategoriseras av detta nedbrytningsfall är det alltså 
inte nödvändigt att känna till koncentrationen som läcker ut från källzonen med särskilt stor 
noggrannhet för att kunna välja grad av åtgärdsinsatser. För ämnen med långsammare 
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nedbrytning kan källkoncentrationen spela en större roll för sannolikheten att 
gränsvärdeskoncentrationen överskrids. Men hur stor roll den spelar beror på rådande 
markheterogenitet, så det är ändå förhållandena för föroreningsspridning nedströms källzonen 
som i första hand avgör den utläckande koncentrationens betydelse för behov och val av 
åtgärder.  

 

 
Figur 12. De svarta kurvorna omgivna av grå band visar sannolikheten att 
föroreningskoncentrationen överskriver ett givet gränsvärde, Cgränsvärde, på olika avstånd 
nedströms ett kortvarigt föroreningsutsläpp för utläckande föroreningskoncentration från 
källzonen som ligger i storleksordningarna: 100 gånger gränsvärdet (svarta kurvor), 10 
gånger gränsvärdet (de grå bandens underkant) och 1000 gånger gränsvärdet (de grå 
bandens överkant). Antagandet skiktad markprofil innebär att transporthastigheten endast 
varierar mellan olika flödesvägar och inte längs varje flödesväg från källzonen. Antagandet 
omblandad markprofil innebär att transporthastigheten varierar både längs vattnets 
flödesvägar och mellan dem. 
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Fokus i denna rapport har legat på kvantifiering av horisontell föroreningsspridning från en 

källzon till en nedströms recipient. Den tvåstegsmetodik vi har föreslagit för kvantifiering av 
denna spridning och tillhörande föroreningsrisk nedströms källzonen kan emellertid också 
tillämpas på kvantifiering av den vertikala spridningen från markytan till grundvattnet och 
risken för grundvattenförorening direkt vid källzonen. Även för denna spridningskomponent 
kan man beräkna ämnesoberoende vattentransporttider ner till grundvattenytans djup21–22. På 
basis av dessa kan man sedan kvantifiera vertikal ämnestransport ner till grundvattnet21–24, 
sannolikhetsbaserad föroreningsrisk för grundvattnet vid källzonen22, 24–29 och behov av 
åtgärder för att sannolikheten för gränsvärdesöverskridande inte ska överskrida den högsta 
acceptabla nivån29. 

Alla sådana beräkningar för olika ämnen i kemikaliefas och vattenfas blir då funktioner av 
rådande vattenhalt, vilken är en oberoende parameter som relativt lätt och snabbt kan 
uppskattas i fält, till exempel vid en olyckssituation med kemikalier. Denna 
metodikutvidgning till markens vattenomättade zon mellan markytan och grundvattnet skulle 
till exempel direkt kunna kopplas till och vidareutveckla spridningsmodellen RIB som 
används av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Den här rapporten omfattar 
inte några resultat och tillämpningskartor för denna vertikala föroreningsspridning ner till 
grundvattnet, men i kommande vetenskapliga studier och publikationer, som är planerade och 
under utarbetande, kommer vi att beakta även denna del av föroreningsspridningen och dess 
betydelse för val av sanering och andra åtgärder för att förebygga föroreningsspridning i 
vatten.  
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Slutsatser och rekommendationer 
 

I den här rapporten har vi presenterat en metodik för beräkning och kartering av 
föroreningsspridning och föroreningsrisk i avrinningsområden. Genom att sammanfatta 
resultat från tidigare studier har vi illustrerat metodikens olika steg för att uppskatta både 
förväntade resultat och osäkerheter kring dessa.  

 Metodiken utgörs av två beräkningssteg:  
Steg 1: Beräkning och kartering av de kortast möjliga transporttiderna och deras 
fördelningar för strömmande vatten och icke-reaktiva vattenburna ämnen till känsliga 
grundvatten- och ytvattenmiljöer inom och nedströms avrinningsområdet. 
Steg 2: Beräkning och kartering av föroreningstransporten och medföljande 
föroreningsrisker av reaktiva föroreningsämnen genom att de ämnesoberoende 
transporttiderna från Steg 1 kopplas samman med lämpliga modellbeskrivningar av 
nedbrytning och andra självreningsprocesser som påverkar spridningen av specifika 
ämnen eller grupper av ämnen med liknande processegenskaper. Ett viktigt 
forskningsresultat från detta steg är att det vid beräkning av föroreningstransport är 
viktigt att räkna med hela fördelningen av transporttider från källa till recipient. Om 
man bara räknar med en genomsnittlig transporttid kommer man att systematiskt 
underskatta den totala föroreningsmassa som når recipienten. 
 

En viktig poäng med den föreslagna metodiken är att redan beräkningen och karteringen av 
de ämnesoberoende vattentransporttiderna och deras fördelningar i Steg 1 kan användas för att 
identifiera de särskilt föroreningspåverkande delarna av ett avrinningsområde, varifrån 
utsläppta föroreningar snabbt kan spridas till en nedströms recipient. Transporttiderna för 
vatten utgör en konservativ uppskattning av motsvarande transporttider för reaktiva 
vattenburna föroreningsämnen eftersom inga ämnen kan transporteras snabbare än vattnet 
som bär dem, bara långsammare genom fördröjande reaktionsprocesser längs flödesvägarna. 

En annan viktig poäng med metodiken är att de ämnesoberoende vattentransporttiderna 
från Steg 1 också relativt lätt kan användas för att beräkna spridningen av reaktiva ämnen, 
eller ämnesgrupper med liknande reaktionsegenskaper, i metodikens Steg 2. Utifrån en sådan 
beräkning av ämnesspridningen i avrinningsområdet kan man sedan också relativt lätt beräkna 
och kartera den tillhörande risken (sannolikheten) att givna miljögränsvärden för ämnena 
överskrids någonstans inom ett avrinningsområde eller vid dess recipient. 

Våra beräkningsexempel för Forsmarks och Norrströms avrinningsområden utgick endast 
från sådana indata som realistiskt kan vara tillgängliga, lokalt eller övergripande för ett 
avrinningsområde. Dessa tillämpningsexempel visade att metodiken lämpar sig väl för 
användning i övergripande vattenförvaltning och samhällsplanering, till exempel för 
identifiering av högriskområden för olika föroreningsutsläpp, upprättande av 
vattenskyddsområden och val av åtgärder för att förebygga och begränsa vattenförorening. Vi 
rekommenderar därför att en bedömning av föroreningsrisker i dessa sammanhang alltid som 
ett grundläggande steg utgår från explicit uppskattning och kartering av vattentransporttider 
och deras fördelningar.  

När vi uppskattar vattentransporttiderna, deras fördelningar och ämnestransport genom 
hela avrinningsområden råder en rad olika osäkerheter, till exempel kring karakteriseringen av 
föroreningskällor, vattenflöden och vattenburen ämnestransport. Våra resultat har visat hur 
den utvecklade metodiken också kan användas i sannolikhetsbaserade känslighetsanalyser, där 
man räknar med både slumpmässig variation och osäkerhet, samt olika möjliga scenarier av 
rådande (okända) förhållanden. På så sätt kan man relativt enkelt identifiera de 
förhållandeintervall där de olika osäkerheterna har stor praktisk betydelse och de resterande, 
ofta bredare intervall där de inte har det. För de senare får man då, trots osäkerheterna, ändå 
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en relativt säker och robust grund för beslutsfattande i vattenförvaltning och olycksberedskap. 
Också för de förhållandeintervall där osäkerheterna har stor praktisk betydelse, får man 
genom sådan metodikanvändning en rationell grund för beslut. Alternativen är då att antingen 
göra fler undersökningar för att minska osäkerheterna, eller hantera de osäkra förhållandena 
konservativt, det vill säga utgå från att det scenario råder som innebär störst föroreningsrisk. 
Vilket av dessa alternativ man väljer bör rimligtvis baseras på rationella analyser av 
kostnaderna för fler, osäkerhetsminskande undersökningar relativt den extra åtgärdskostnad 
det innebär att konservativt anta och bestämma åtgärder efter värsta möjliga 
föroreningsscenario. Sådana kostnadseffektivitetsanalyser har beskrivits i olika vetenskapliga 
studier av hur man rationellt identifierar effektiva miljöåtgärder under osäkerhet16,17, 29–32. 
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