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Abstract 
The purpose of this study was to investigate how increasing erosion, caused by increasing 
precipitation due to climate change, could have an effect on groundwater. Four maps were 
created using ArcGIS 10.4.1 (ArcMap). The maps include information from climate scenario 
RCP 8.5 referring to a baseline period from 1961 to 1990, flowage by natural casual factors 
like water storage or shifting rainfalls, and the geographical representation showing diversity 
of soil types within Umeå municipality. Each map was analyzed with the risk classification 
method referred to as - Methods for Inventories of Contaminated Site (MIFO). The study was 
limited to sites with objects of risk class 1 and 2. The results of the study showed that changes 
in climate can have a direct impact on precipitation in Västerbotten (Umeå municipality). 
With increased precipitation the risk of flooding increases in watercourses, which in this 
study refers to Umeälven. The result showed a high variability of soil erosion in areas near 
Umeälven where groundwater storage for water supplies were found. Three objects with 
preliminary class 2 were identified in this area. Other studies have shown that increasing 
rainfall may, affect soil stability and cause increased soil erosion, and therefore increase the 
mobility of metals in the soil. The conclusion of this study is that increased precipitation due 
to a changing climate could cause an increase soil erosion and landslides. This could increase 
mobility and erosion of soil contaminated with heavy metals and potentially contaminate 
important areas downstream Umeälven. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Framtidens klimateffekter kan komma ge förändrade förutsättningar för hela vårt samhälle. 
Vikten av att förstå osäkerheterna med ett förändrat utsläpp av växthusgaser i atmosfären är 
betydande. En ökad nederbördsmängd och varmare temperaturer kan orsaka framtida 
konsekvenser genom bland annat översvämningsrisker och dess inverkan på omgivningen 
(Berg et al. 2015). Studien ska gå igenom de effekter som ett förändrat klimat kan ha på 
erosionsprocesser vid objekt som är klassificerat med en riskklass. I Västerbottens län 
återfinns många vattendrag, bland annat Umeälven, där flera identifierade förorenade 
områden hittas. Därför är det viktigt att skapa kunskap och förstå riskerna som kan komma 
att uppstå med ett förändrat klimat i samhället. 
 

1.1 Klimatscenarier – RCP: scenario 
Ett strålningsscenario visar atmosfärens koncentration av växthusgaser där 
strålningsbalansen blir en påföljd av en förhöjd koncentration av växthusgaser (Sjökvist et al. 
2015). Ett strålningsscenario baseras på en så kallad strålningsdrivning som mäts i watt per 
kvadratmeter (W/𝑚2). Mer utsläpp av växthusgaser ger en högre strålningsdrivning (Moss et 
al. 2010). Representatvie concentration pathways (RCP) är ett strålningsscenario som ska 
återspegla olika strålningsdrivningar. Det finns fyra olika scenarier (RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 
6.0 och RCP 8.5). Moss et al. (2010) anger vad meningen med en scenariobaserad forskning 
är: ”målet att arbeta med scenarier är inte att förutsäga framtiden, men för att bättre 
förstå osäkerheterna i syfte att fatta beslut som är robusta av många möjliga framtider”. 
Målet med ett RCP- scenario är alltså att försöka förstå utvecklingen med klimatet utifrån ett 
förändrat utsläpp av växthusgaser i atmosfären (Persson, Strandberg och Berg 2015). 
 

1.2 Regional klimatförändring inom Västerbotten län 
I Sverige väntas nederbördsmängden öka i ett framtida klimat (SGI 2010). En varmare 
atmosfär kommer ge en högre avdunstning som resulterar i en snabbare cirkulation av 
vattnets kretslopp, vilket resulterar i större mängd nederbörd. Årsmedelnederbörden kan 
beräknas öka i Västerbotten län med cirka 20–40 % i framtiden (Bergslöv et al. 2015). 
 
1.3 Markens porositet och hydraulisk konduktivitet 
Marken består av vatten, luft, fast material samt organiskt material. I marken finns det olika 
jordarter och deras kornstorlek och form varierar (se tabell 1). Mellan varje partikel finns ett 
utrymme som kallas porutrymme, markens porositet (Grip och Rodhe 1994). Till exempel 
ifall marken innehåller både lera och silt kommer fördelningen resultera i att porutrymmet 
packas och därmed får marken en låg porositet. Innehåller marken en mer gruslikande 
jordart med en rundare form, kommer porutrymmet bli större och därmed ges en högre 
porositet i jordarten (Fetter 2001). Detta har betydelse för den hydrauliska konduktiviteten. 
 
Jordens hydrauliska konduktivitet, permeabilitet, jordens vattenledningsförmåga beror på 
jordens porstorleksfördelning, porsystemets uppbyggnad och vattenhalt (Grip och Rodhe 
1994; Espeby och Gustafsson 1998). Därmed ses en skillnad i vattenledningsförmåga för 
respektive jordart (tabell 1).  
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Tabell 1: I det färgade området visas korngruppskalan för respektive jordart. Tabellen visar även den typ av 
grupp som kornstorleken ska representera till varje jordart. Tabellens olika kornstorlekar sträcker sig från 
kornstorlekar (<0,002 ≥ 600 mm). I tabellens ofärgade område visas jordarters egenskaper utifrån de kemiska 
och fysikaliska krafter som påverkar kornen. Tabellens värden för korngruppskalan hämtas från myndighet för 
samhällsskydd och beredskap (2014) och värden för porositet och hämtas från Fetter (2001).  
 

Kornstorlek (mm) <0,002 0,002–0,06 0,06–2 2–60 60–600 >600 

Jordart Lera Silt Sand Grus Sten Block 

Bindningskraft mellan  
jordarter 

Kohesion &  
Friktion 

Kohesion &  
Friktion 

Friktion Friktion   

Porositet (%) 33–60 35–50 20–35 25–50   

 

1.4 Erosionsprocesser i form av ras, skred och ravin 

Erosion är en process där material nöts eller omformas vid kust eller längs med vattendrag 
(Statens geotekniska institut [SGI] 2010; Widén et al. 2015). 
 
1.4.1 Ravinbildning 
Ravin bildas av en erosionsprocess och kan uppstå när det har uppkommit en ytvattenerosion 
eller inre erosionsprocess (grundvattenerosion). Förutsättningar som sammansättning av 
jordart (silt eller lera), kraftig nederbörd och en hög lutningsgradient, kan en ravin bildas och 
övergå till en slamström som breder ut sig mellan 10 – 20 meter (NE 2016b; SGI 2010). En 
hög lutningsgradient kan vara exempelvis branta områden längs med ett vattendrag (SGI 
2010).  
 
1.4.2 Bildning av ras i friktionsjordar och skred i kohesionsjordar 
Ras och skred kan orsakas av både en naturlig erosionsprocess eller av en mänsklig påverkan 
– markanvändning (SGI 2010). Ras uppstår framförallt i friktionsjordar (se tabell 1), där det 
är friktionen mellan partikeln som utgör hållfastheten i marken. Om friktionsvinkeln (mått 
på hållfastheten) ökar på grund av en erosionsprocess kommer jordpartiklarna börja förflytta 
sig (Myndighet för samhällsbyggnad och beredskap [MSB] 2014). Skred består av 
kohesionsjordar (se tabell 1) som transporteras i en sammanhängande massa, i början av 
bildandets skede med branta områden (SGI 2010).  
 
1.5 Förorenat område  
Ett förorenat område kan vara en nedlagd deponi, mark, sediment eller byggnad vars halter 
överstiger den regionala- eller lokala bakgrundshalter av respektive ämne (Naturvårdsverket 
1999). Definitionen av ”förorenat område” återfinns i 10 kapitel 1 § (SFS 1998:808) 
miljöbalken. Idag finns det över 80 000 förorenade områden, varav 1400 anses vara en 
olägenhet för människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket 2009). För att kunna värdera 
eventuella risker från ett förorenat område används ett speciellt bedömningskoncept. En 
bedömning utförs med hjälp av ” metodik för inventering av förorenat område” (MIFO) 
(Naturvårdsverket 1999). I rapporten Naturvårdsverket (1999) hittas tillvägagångsättet för 
MIFO som delas in i två olika faser (fas 1 och fas 2). Detta för att identifiera potentiellt 
förorenat område. 
 
1.5.1 MIFO – fas 1 
Fas 1 utgörs av en riskbedömning utifrån insamlat material för respektive objekt i ett 
förorenat område. I bedömningen beaktas särskilda parametrar; föroreningens farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och exponeringsrisker på skyddsvärde (SGI 2010; 
Naturvårdsverket 1999).Dessa parametrar utgörs av en samlad riskbedömning för 
utvärderade objekt som indelas i en riskklassning. Riskklassningen enligt Naturvårdsverket 
(1999) är: 
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 Klass 1: mycket stor risk  

 Klass 2: stor risk  

 Klass 3: måttlig risk  

 Klass 4: liten risk  
 
1.5.2 MIFO – fas 2 
Vid fas 2 görs en mer detaljerad undersökning. Underlagsmaterial och information från fas 1 
tas i beaktning. En provtagningsplan upprättas och genomförs sedan med en analys. Därefter 
görs en ny sammanställning och utvärdering för samma parametrar som bedöms i fas 1. 
(Naturvårdsverket 2009). 
 
 

2 Syfte 
 
Syftet med studien är att översiktligt undersöka och kartlägga erosioners påverkan på 
förorenade områden till följd av ett förändrat klimat, och på så vis skulle kunna förorena 
grundvattnet i Umeå kommun. Detta genom kartläggning av erosionsrisk för MIFO – 
riskklass 1 och 2 som ligger i anslutning till Umeälven i Umeå kommun. 
 
2.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar som besvaras i studien: 

 Finns det risk för översvämning i Umeälven vid ett förändrat framtida klimat? 

 Finns det riskklass 1 - respektive riskklass 2 objekt som ligger i anslutning till 
Umeälven? 

 Finns det risk för ytterligare spridning av föroreningar med erosionsprocesser vid ett 
förändrat klimat? 

 
 

3 Material och metod  
 
Arbetet inleds med en övergripande litteraturundersökning som ska ge en grundläggande 
förståelse för föroreningens spridningsväg, jordarter med erosion och grundvattnets 
förekomst i mark. Informationen hämtas främst genom utförda rapporter gjorda av SGU 
(Sveriges Geologiska undersökning), SGI (Sveriges Geotekniska Institut) och SMHI (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut). Vetenskapliga artiklar hämtas från databasen: 
Web of science. Vidare kommer arbetet utföras som en kvantitativ metaanalys med syfte att 
besvara frågeställningarna. GIS-analyser kommer utföras med hjälp av ArcGIS 10.4.1 och 
dess verktyg (ArcMap) för att framställa kartor med analyser.  
 

3.1 Grundläggande material och metod för kartläggning 
Insamling av tillgängligt kartmaterial hämtas från SLU:s databas, Geodataportalen. I 
Geodataportalen finns underlag av kartering för olika parametrar. Vilken myndighet som står 
för respektive data framgår vidare i metoden för respektive karta.  
 
Grunden för alla kartor är en översiktskarta som hämtas från Geodataportalen. Vid hämtning 
av GIS-skikt görs inriktning för Västerbottens län. Riskklasser hämtas från EBH: stödet från 
länsstyrelsen Västerbotten. Data från EBH: stödet hämtas som Excelfil (se bilaga 1, tabell 2) 
där riskklasser befinner sig under ett koordinatsystem (N SWEREF 99 TM, E SWEREF 99 
TM). Kartunderlag för jordskred och ravin hämtas som GIS-skikt ”jordskred och ravin ” med 
inriktning på Umeå kommun från Geodataportalen. Medföljande dokument, 
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produktbeskrivning, som beskriver datafilernas struktur, attribut och symboler ska användas 
för tolkning av data.  
 
3.1.1 Årsmedelnederbörd för referensperiod och RCP 8.5 
För att definiera dagens klimat används SMHI:s referensperiod 1961–1990. För att kunna 
förutspå en möjlig förändring av klimatets utveckling kommer RCP 8.5 med höga utsläpp 
studeras för perioden 1969-1990. En sammanställning av RCP 8.5 och referensperioden 
presenteras som en enhetlig karta. Denna karta består av en regional klimatmodell av 
klimatindex för medelvärdet av nederbördsmängd presenteras för strålningsscenario RCP 
8.5. 
 
3.1.2 Översvämningsrisk och grundvattenmagasin inom Umeå kommun 
Kartering för grundvattenmagasin är utförd som en regional information (skala 1:250 000) 
och en mer detaljerad information (skala 1:50 000). Urval görs sedan på grundvattenmagasin 
i ArcMap. Data för översvämningskarteringen hämtas från MSB: portalen för 
översvämningshot. Vid hämtning av data anges; format, ”GIS-skikt”, geografisk avgränsning 
(vattendrag) och till sist Umeälven som karteringsområde. En översiktlig 
översvämningskartering laddas ned och visar vattnets utbredning för två olika flöden- 100 
årsflöde samt beräknat högsta flöde.  
 
3.1.3 Jordart med riskobjekt och erosioner 
Datat hämtas och visas i presentationsskala från 1:25 000 till 1:100 000. Jordarter analyseras 
och urvals görs för jordarters utbredning inom Umeå kommun. Förenkling och tolkning av 
data för jordarter görs med hjälp av kornstorlekssammansättning (se tabell 1).  
 

3.2 Analys och sammanställning av data – uppbyggnad av studien 
För guidning i ArcGIS 10.4.1 används Getting to know ArcGIS for desktop (Law och Collins 
2013), där en väl utförd beskrivning finns för hur data analyseras, tolkas och utvärderas inom 
programmet. Insamling av de geografiska data, analyseras, lagras och bearbetas i ArcGIS 
10.4.1. Med hjälp av ArcGIS 10.4.1 kommer data från olika databaser sättas ihop, där 
relationer och mönster kan studeras och därigenom besvara frågeställningarna i rapporten.  
 
3.2.1 Uppbyggnad av studien 
Varje karta kommer först analyseras var för sig med avseende på den information som ges. 
Resultatet kommer därmed ges först för respektive karta utan koppling till riskobjekt.  
 
Rapporten utförs på följande sätt: 

a. Klimatstimuleringen för Västerbotten län. Information och resultat presenteras i en 
karta med angivet strålningsscenario RCP 8.5.  

b. Översvämningskartering och grundvattenmagasin för Umeälven inom Umeå 
kommun samt kartläggning av erosioner längs Umeälven. 

c. Jordarter samt kartläggning av erosioner längs Umeälven. 
 
Därefter kommer varje karta kopplas till varje riskobjekt med riskklass 1 och 2 inom Umeå 
kommun. Här kommer resultat presenteras där analys görs för riskobjekten med respektive 
karta. Detta kommer att göras på följande sätt: 
 

d. Ingående analys av RCP 8.5 för perioden 2069–2098 med analys på riskobjekt inom 
Umeå kommun hittas i figur 4. Kartan ska finnas med som ett hjälpmedel att tolka 
och analysera kartan för årsmedelnederbörd RCP 8.5 (Fig.1). 
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e. Analys av risk för översvämning längs Umeälven i områden med riskobjekt. Från 
EBH stödet (bilaga 1, tabell 2) ges ingående information om respektive objekt. Där 
primär förorening ej framkommer, används Naturvårdsverkets (1999) förteckning 
över branscher och branschtypiska föroreningar. 

f. Analys av befintliga jordarter vid varje riskobjekt längs med Umeälven. 
 
Resultatet sammanställs och kommer därefter diskuteras visare i diskussioner där 
frågeställningar besvaras och därefter kan en slutsats ges för den studie som har gjorts.  
 
 

4 Resultat 
 

4.1 Jämförelse av årsmedelnederbörd mellan klimatscenario RCP 8.5 och 
referensperiod  
I figur 1 visas referensperioden (1961–1990) samt strålningsscenario RCP 8.5. 
Referensperioden är utgångsläget för de observerade data för årsmedelnederbörd i 
Västerbotten. Årsmedelnederbörden presenteras som ett medelvärde för varje års 
summerade dygnsnederbörd under en 30 års period. För referensperioden uppskattas 
årsmedelnederbörden med ett intervall mellan cirka 600-750 mm (SGI 2010). Vid lokala 
områden inom Umeå kommun ses de högsta uppmätta värdena uppgå mellan 825-900 mm 
nederbörd. För perioden (2069-2098) ses en signifikant ökning av årsmedelnederbörd för 
RCP 8.5 inom Umeå kommun, jämfört med referensperioden. Både referensperioden och 
RCP 8.5 visar högsta årsmedelnederbörd inom samma område (se kommungräns, väster om 
Umeå tätort). För RCP 8.5 vid perioden mellan (2069-2098) kan en årsmedelnederbörd 
väntas öka upp mot 20-40 % i Västerbottens län (Bergslöv et al. 2015).  
 

4.2 Översvämningskartering i Umeå kommun 
I figur 2 längs med Umeälven, ses en översvämningskartering med två olika flöden, 100-
årsflöde och beräknat högsta flöde. Återkomstiden för ett 100-årsflöde kommer i genomsnitt 
inträffa minst en gång på 100 år, där statistiska beräkningar görs och modellering utgår ifrån 
”dagens klimat” (MSB 2014). Högst beräknat flöde visar ett ”värsta tänkbart scenario” från en 
påverkan av naturliga faktorer. Dessa naturliga faktorer kan vara; regnmängd, snösmältning, 
fyllnadsgrad i vattenmagasin m.m. När dessa faktorer samverkar, kan det bidra till ett sådant 
flöde enligt Flödeskommitténs riktlinje för dammdimensionering, dammar riskklass 1, (SGI 
2010). 
 
Översvämningskarteringen i figur 2 ses området runt Brännland täckas av respektive flöde. 
Vidare nedström Umeälven ses inga större differenser mellan de två olika flödena. Vid 
enstaka områden ses det högsta beräknade flödet täcka (marginellt) större arealer. Vidare 
nedströms, inom Umeå tätort, ses sannolikheten vara liten för en översvämning i Umeälven. 
I mynningen vid Bottenviken ses ett större område täckas av respektive flöde.  
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Figur1: Årsnederbörd enligt RCP 8.5 jämfört med referensperioden som ska definiera ”dagens klimat”. För 
scenario RCP 8.5 visas en skillnad i nederbörd i millimeter (mm) jämfört med referensperioden. Båda kartorna är 
beräknade med en 30 - års period. 
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4.3 Grundvattenmagasin längs Umeälven 
I figur 2 ses ett större område med grundvattenmagasin som är indelade i fem olika 
delområden utifrån uttagsmöjligheter mellan (<1 l/s -> 125 l/ s) av grundvatten. Ovanför 
magasinen finns tätande jordlager som definieras enligt SGU: s rapport (2015b) ”Finkorniga 
jordlager med en låg eller obetydlig genomsläpplighet ovanpå grundvattenmagasin eller 
fördröjande lager som kan skydda underliggande grundvatten”. 
 
Vid magasindelområdet med ett möjligt grundvattenuttag på (> 125 l/s) se röda området 
(figur 2), räknas som en akvifer med en viktig grundvattenbildning (Grip och Rodhe 1994). I 
figur 2 ses även ett orange magasindelområde (25-125 l/s) vilket ligger i anslutning till 
Umeälven och sträcker sig ned söderut mot tätorterna Röbäck och Stöcksjö. Grundvattnets 
strömningsriktning ses vara ett uppåtriktade grundvattenflöde mot markytan. Inom Umeå 
tätort ses ett magasindelområde, mörkgrönt område, med lägsta möjliga flöde för 
grundvattenuttag (<1 l/s). 
 

4.4 Jordartsfördelning och erosion längs Umeälven 
I området västerut från Umeå tätort, kring Brännland, ses jordarten, grundlagret, bestå av 
grovsilt och finsand. Vidare nedströms ses grundlagret bestå av sand med inslag av 
isälvssediment, vilket är jordarter med en hög permeabilitet(Maxe och Johansson 1998). 
Vidare nedströms inom Umeå tätort visas ett större område med grovsilt och finsand. Intill 
liggande områden hittas olika lager av lera och silt, vilket kännetecknas som en impermeabel 
jordart och har därmed en låg genomsläpplighet (SGU 2015). Vid områden där lera och silt 
finns, kan även sulfidjordar (svartmocka) vara återkommande (SGI 2010). Från tätorten till 
slutet av Umeälvens mynning består marken av sand med ett underliggande lager bestående 
av lera och silt (figur 3). 
 
I figur 3 visas även den erosion som har karterats längs Umeälven. Uppkomst av erosion 
hittas i form av ravinbildning som angränsar Umeälven, från Brännland tätort fram till Umeå 
tätort. Förekomst av jordskred finns där det är finkorniga silt- och lerjordar- 
kohesionsjordar.  
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Figur 2: Översvämningskartering för två olika flöden, 100- års flöde samt beräknat högsta flöde. Varje riskobjekt 
har angivits med ett objekt-ID. Objekt 12, 20 och 44 visas i rutorna. Kalkylbladet visar varje riskobjekts primära 
bransch samt bransch typiska förorening.  
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Figur 3: Jordarternas fördelning inom Umeå kommun längs med Umeälven. Jordlagerföljden visas i tre olika 
nivåer i markytan. Trianglarna visar respektive färg till vardera riskklassen som är kopplat till respektive objekt 
inom Umeå kommun. Inringade områden beskrivs mer ingående i resultat.  
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4.5 Analys av RCP 8.5 (2069–2098) med analys på riskobjekt 
I figur 4, vid området inom Brännland och Sörfors, ses riskobjekt 20 (Ålö AB) som är en 
verkstadsindustri med branschtypisk förorening, metall, olja och färgrester, där 
årsmedelnederbörden ligger mellan 975-1050 mm nederbörd. Detta är en ökning med 375 
mm, jämfört med referensperioden i figur 1. Väster om Umeå tätort visas ett mindre område 
(närheten till kommungränsen) med en årsmedelnederbörd mellan 975-1050 mm i figur 4. 
Inom detta område ses Överboda såg, riskklass 2 objekt, med en verksamhet innehållande 
impregnering av trä med en identifierad primär förorening av dioxin. 
 

 
Figur 4: Ingående analys för klimatscenario RCP 8.5, perioden mellan 2069-2098 med riskobjekt inom Umeå 
kommun. Markerat riskobjekt anges med en siffra (Object ID) samt objektnamn. Umeå tätort är inringat i figuren, 
där återfinns en större del av riskklass 2 objekt inom Umeå kommun.  

 
Längs med kusten i Umeå kommun uppskattas en årsmedelnederbörd mellan 750-825 mm i 
figur 4. Från kusträckan och en bit in i landet samt en del av Umeå tätort ökar 
årsmedelnederbörden som ligger mellan 825-900 mm. Det är en ökning med 225 mm 
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nederbörd i jämförelse med referensperioden i figur 1. Inom detta område ses objekt 
nummer 3 som är en riskklass 1 objekt (avfallshantering) med en primär förorening av PCB 
(figur 4). För resterande del av tätorten i Umeå kommun och vidare norrut ses en 
årsmedelnederbörd som ligger på ett intervall mellan 900-975 mm. Detta är en ökning med 
225 mm, i jämförelse med samma område vid referensperioden (se referensperioden i figur 
1). Inom detta område återfinns en stor del av antal riskklass 2 objekt, där huvuddelen av 
verksamheter är kemiska tvättar med lösningsmedel innehållande polykloretylen. 
 

4.6 Analys av riskobjekt vid översvämningsrisk med grundvattenmagasin 
I figur 2 visas en risk för översvämning i området vid Sörfors och Brännland. Inom detta 
område ligger objektet nummer 20. Båda flödena väntas täcka större delar av de identifierade 
raviner som finns i närheten vid objekt 20 (se in zoomad ruta). Vidare nedströms ses båda 
flödena svämma över Umeälven, vilket även resulterar till fler direktkontakter mellan raviner 
och skredärr till vattendraget. Riskobjekt 20 är en verkstadsindustri (utan halogenererade 
lösningsmedel) men enligt Naturvårdsverket (1999) kan föroreningar som metaller, olja och 
färgrester hittas i områden vid denna typ av bransch.  
 
Riskobjekt 44 ses angränsa en ravin samt intill liggande skredärr i finkornigjordart. Inom 
området finns risk för översvämning av det beräknade högsta flödet. Riskobjekt 44 är klassat 
som ett riskklass 2-objekt och är en kemtvätt med lösningsmedel, där föroreningen 
polykloretylen hittas.  
 
Riksobjekt 12 är en båtuppläggningsplats (även klassat som fribåtshamn). Enligt 
Naturvårdsverket (1999) är TBT en branschtypisk förorening för denna typ av verksamhet. 
Inom detta område ses en ravin som kan komma översvämmas av det högsta beräknade 
flödet. Riskobjektet ligger i nära anslutning till Umeälven. Fortsatt nedströms vid mynningen 
av Umeälven och längs strandkanten täcks ett större område av de båda flödena.  
 

4.7 Analys av riskobjekt inom område för uppkomst av ravin eller 
jordskred 
I figur 3 ligger riskobjekt 20 cirka 350 meter ifrån Umeälven på ett jordlager som består av 
lera och silt. Intill ses även ett område av jordlager som består av grovsilt och finsand. Det 
finns tre stycken identifierade raviner intill objektet på ett avstånd med 150 meter och som 
har en sammanlagd sträcka på cirka 1 km.  
 
Vidare nedströms finns riskobjekt 44 och ligger cirka 180 meter från Umeälven. Objektet 
ligger på ett jordlager som består av sand – isälvssediment. Isälvssediment har en hög 
permeabilitet (Fetter 2001) och är identifierat som grundvattenmagasin i figur 2. Ravinen 
som finns i markytan vid objektet har en längd på 300 meter med en nära anslutning till 
Umeälven (figur 3). Även skredärr i finkorniga jordarter påvisas inom detta område.  
 
Objekt 12 återfinns längre nedströms med ett avstånd på cirka 100 meter från Umeälven. 

Området kring riskobjektet består till största del av grovsilt och finsand som är klassat som 

ett grundvattenuttag. Ravinen som ligger intill, har en längd av cirka 550 m, varav 50 meter 

från objekt 12 (figur 3). 

 

 



 
 

12 
 

5 Diskussion  
 

5.1 Översvämningsrisk Umeälven 
Vid analys av strålningsscenario RCP 8.5 för årsmedelnederbörd kan ökning av 
nederbördsmängd väntas i Västerbottens län och därmed inom Umeå kommun (Bergslöv et 
al. 2015). I figur 1 ses en skillnad mellan referensperioden och RCP 8.5, då en ökning av 
nederbördsmängd ses öka för perioden mellan 2069–2098. Detta kan komma påverka 
Umeälvens vattenföring med risk för översvämningar i framtiden. För både 100-årsflöde och 
beräknat högsta flöde längs Umeälven ses objekt 20 (figur 3) är i riskzon för att det kan 
komma översvämmas, där klimatscenariot påvisar en signifikant ökning av 
årsmedelnederbörd jämfört med referensperioden (1961-1990). Inom Umeå tätort i figur 1 
återfinns ett större antal riskobjekt med riskklass 2. Inom detta område kan det väntas en 
ökning av årsmedelnederbörden vid ett förändrat klimat enligt strålningsscenario RCP 8.5 
(Bergslöv et al. 2015). Flera av dessa riskobjekt identifieras som kemtvättar med en 
branschtypisk förorening - polykloretylen enligt Naturvårdsverket (2009). 
 
För den översvämningskartering som har utförts i figur 2, bör det beaktas att denna kartering 
ej är klimatanpassad då det mer speglar dagens klimat och de ökade flöden som kan uppstå 
är från ett samspel mellan naturliga faktorer så som regnmängd eller magasinering av 
grundvatten. Inom områden med identifierad översvämningsrisken för dagens klimat ses 
riskobjekt 20 – verkstadsindustri, riskobjekt 44 – kemtvätt med lösningsmedel samt 
riskobjekt 12 – fribåtshamn med identifierad förorening tributyltenn (TBT). Dock är det av 
stor vikt att beakta, då ett förändrat klimat kan översvämningsrisker i Umeälven öka, i och 
med en högre frekvens av skyfall och långvariga kraftiga regnskurar. Vid studien utförd av 
SGI (2010) kan översvämningsproblem kopplat till skyfall väntas öka generellt i 
Västerbottens län, vilket även ses i denna studie.  
 
Enligt SGI: s (2010) rapport är de mest utlösande faktorerna för en erosion: topografi, jordart 
och vattnets påverkan i mark. Stabiliteten i marken kan påverkas negativt vid en 
kombination av dessa faktorer. Längs älvar, råder det instabila förhållanden eftersom 
markens yttre lager består av sand och silt och djupare ner hittas lera och silt (SGI 2010). 
Detta kan även ses i figur 3, där sand eller grovsilt är de främst förekommande jordarterna 
längs Umeälven. Det är vid dessa områden som kan komma att påverkas av en fortsatt hög 
frekvens av nederbörd vid framtida klimat som resulterar till mer erosion kan uppkomma i 
marken (Grip och Rodhe 1994). I de större älvarna (som Umeälven) förväntas 
årsmedelvattenföringen kan öka mellan 10-25 % till slutet av seklet. Denna ökning ses vid 
samtliga årstider, förutom sommartid då en sänkning förväntas (SGI 2010). Med en ökad 
mängd vattenföring kan en förhöjd frekvens av erosion väntas längs med älvarna i 
Västerbotten län (Walling 1999). Som även denna studie påvisar, ligger Umeälven i 
anslutning till ökad frekvens av översvämning, vilket kan öka den kemiska spridningen av 
föroreningar. Ras och raviner kan komma att öka i samband med ett högre flöde i Umeälven 
(se figur 2). Detta kan resultera i transport av förorenade massor eller förorenad jord från 
flera riskobjekt nedströms Umeälven. Detta i sin tur skulle kunna kontaminera flera 
vattentäkter nedströms Umeälven (Salomonson 2013).  
 
Ökade vattennivåer i vattendrag kan ge ökade effekter på erodering i förorenad mark 
(Salomonson 2013). I figur 2 ses objekten (20, 44 och 12), vara belägna i direkt anslutning till 
grundvattenmagasin där uppkomst för ravin är identifierat. Dessa objekt ligger även i 
områden där sand eller lera och silt finns i marken, vilket kan resultera till sämre 
stabilitetsförhållande i marken vid en ökad nederbördsmängd. Detta kan resultera i 



 
 

13 
 

spridning av föroreningar till vattenuttag och därmed skulle kunna kontaminera viktiga 
grundvattenuttag som finns inom dessa områden (Fetter 2001; Barac et al. 2016).  
 

5.2 Risk för ökad föroreningsspridning 
Vid föroreningars spridning i mark inverkar fysikaliska-, biologiska-, och kemiska processer 
(Naturvårdsverket 2009; Weber och Karczewska 2004). Vidare påverkas dessa processer av 
pH, redoxförhållanden, tillgång på syre och koncentrationen i markvätskan (Mulligan, Yong 
och Gibbs 2001; Barac et al. 2016). Koncentrationen av markvätskan bestäms av andel 
organiskt material som bryts ned och bildar organiska syror i marken (Naturvårdsverket 
2006). Där försurning i mark kan leda till att metaller lakas ut i miljön (Gadd 2004; McBride, 
Sauvé och Hendershot 1997). 
 
Föroreningar, spårmetaller och organiska föreningar kan vara adsorberade till lerpartiklar 
eller organiskt material som har stor area per ytenhet, där föroreningar kan ansamlas 
effektivt (Sauvé et al. 2000). I detta sammanhang är det lerpartikelns eller det organiska 
materialets kemiska och fysikaliska egenskap som avgör spridningen med grundvattnet 
(Espeby och Gustafsson 1998). Vid områden längs Umeälven där framförallt underliggande 
lager, grundlagret i markytan kan bestå av lera och silt, finns det en risk att föroreningar kan 
ansamlas i det organiska materialet och adsorberas till lerpartiklar.  
 
Enligt tidigare studie utförd av SGI (2005) visas att genom en klimatförändring med 
hydrologiska konsekvenser som ändrade grundvattennivåer, ökade flöden och 
översvämningar, kan ge effekter på förorenade områden. På så vis ökar risken för en ökad 
mobilitet av föroreningar i mark i samband med erosion. Markens pH, redoxpotential och 
organiskt material har inverkan på mobiliteten för metaller (Gadd 2004) och hydrologins 
inverkan på kontaminerad mark är en av de viktigaste aspekterna. Detta för att kunna se hur 
spridningen utvecklar sig till grundvatten (Mulligan, Yong och Gibbs 2001; McBride, Sauvé 
och Hendershot 1997). En mobilisering av metaller kan uppkomma på olika sätt. Den 
vanligaste processen är när komplexbundna eller lösa metaller i vatten lakas ut i det 
förorenade området (SGI 2010). Det kan även förekomma genom erosion eftersom en 
partikelspridning av förorening sker via ytvattenavrinning (SGI 2010; Naturvårdsverket 
2006). Vid området i Brännland där riskobjekt 20 (figur 3) ligger i anslutning till Umeälven 
väntas en stor risk för översvämning i och med en ökad årsmedelnederbörd från RCP 8.5, där 
flera raviner kan identifieras längs vattendraget. Detta kan leda till att en uppkomst av en 
snabbare och mer omfattad föroreningsspridning till närliggande områden och risk för att 
kontaminera grundvattenmagasin nedströms Umeälven.  
 
Alla identifierade riskobjekt- riskklass 1 och 2 i denna studie, kan på grund av metallers och 
föroreningars mobilitet i mark och deras förmåga att lösa sig i vatten, ge signifikanta skador 
på miljön och människans hälsa. Metallers förmåga att bindas i marken, sprida sig med 
vattendrag och kontaminera grundvatten, ger mer utrymme till att klassas som farliga ämnen 
(Mulligan, Young och Gibbs 2001), då tungmetaller kan ge skador på människor och miljön 
(Weber och Karczewska 2004). 
 

5.3 Slutsats 
Som tidigare nämnts finns det riskobjekt som ligger i områden med jordarter som sand eller 
lera och silt. En ökad nederbörd i framtiden ge upphov till flera raviner och skred i marken 
längs Umeälven, vilket vidare kan resultera i att fler riskobjekt kan komma att påverkas och 
grundvattenmagasin kontamineras. Dock visas det i figur 2 att inom Umeå tätort är 
översvämningsrisken obefintlig. Men som studien påvisar kan det fortfarande finnas risk för 
en ökad uppkomst av raviner och skred i marken, på grund av en ökad nederbörd, som 
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påverkar markens egenskaper genom att stabilitetsförhållandet försämras. Och därmed kan 
det uppstå en risk för ökad mobilitet av markföroreningar. 
 
Denna studie är översiktlig och en mer detaljerad undersökning för respektive MIFO klassat 
riskobjekt bör göras i de områden, där alla identifierade förorenade områden finns, vid risk 
för erosion. Framtida spridningsmodeller för förorenade områden kan behöva göras för att 
komma fram till åtgärder om hur grundvattentäkter ska skyddas från spridning av 
föroreningar från förorenade områden. 
 
Vid myndigheters arbete med förorenade områden finns prioriteringslistor, som omfattas av 
objekt med riskklass 1 och riskklass 2. När en myndighet sammanställer dessa utredningar, 
kan denna studie vara ett hjälpmedel. Detta genom att iaktta aspekter av förorenade markers 
påverkan på viktiga grundvattenuttag vid en ökad erosion till följd av ett förändrat klimat. På 
så vis kan myndigheter arbeta proaktivt med sina åtgärder av prioriterade objekt i förorenade 
områden. 
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Bilaga 1: Tabell från utdrag ur EBH: stödet med ordförklaring; 
administrativ-, geografisk information och riskklass med MIFO- indelning 

Bilaga visar information om; objekt på verksamheter, status på utredning, ansvarig tillsynsmyndighet, geografisk 
information – koordinater, föroreningar och underlag för ändvänd metodik. Tabellen visar 49 stycken objekt, 
varav 3 är riskklass 1 objekt (markerat med färg). Koordinater används i ArcMap för att lokalisera objekten inom 
Umeå kommun.  

 



 
 

 

 


