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Abstract 
For many centuries, fresh water has been a matter of course for the population of 
Sweden. During the last years, the menace to the ground water quality has attracted 
great attention. Some recent investigations have shown that pesticides are found in 
many of the municipal ground water supply. 
 
The purpose of this thesis is to find a method of analyzing the spatial variation of how 
vulnerable the landscape is to pesticides reaching the ground water. For this analysis, 
a geographical information system was used.  
 
The water protection area, Ignaberga-Hässleholm, was the target of the assessment of 
vulnerability. The area is located in the municipal of Hässleholm in the south of 
Sweden. Based on the hydrogeological conditions for the study area, the DRASTIC 
methodology was used for the vulnerability assessment. DRASTIC is a ground water 
quality model for evaluating the pollution potential of large areas using the 
hydrogeologic settings of the region. The model employs a numerical ranking system 
that assigns relative weights to various parameters that help in the evaluation of the 
relative ground water vulnerability of contamination. The hydrogeological settings 
that make up the acronym DRASTIC are: Depth to water table, Recharge, Aquifer 
media, Soil media, Topography, Impact of vadose zone and Conductivity. 
 
To find out how much and what kind of pesticides that are used in the water 
protection area, a questionnaire was sent out. Each estate, which is located partly or 
completely within the water protection area, received a questionnaire. The areas with 
the most mobile pesticides were compared with the most vulnerable areas. 
 
The results from the DRASTIC model are that there actually are some places in the 
water protected area which are highly vulnerable to pesticide contamination of the 
ground water. Frequent for these areas are that they are located on a foundation of 
limestone and the soil is very coarsely grained. The result of the analysis was that 
about 10% of the pesticides have been used in areas that have a high vulnerability 
assessment (DRASTIC score more than 200).  



 



Förord 
Detta examensarbete (20p) ingår som sista kurs i utbildningsprogrammet Matematisk-
Naturvetenskaplig utbildning (160p) vid Naturgeografiska Institutionen, Lunds 
Universitet. Godkänd examen ger författaren titeln Filosofie Magister i ämnet 
Naturgeografi. Handledare vid naturgeografiska institutionen var FM Karin Larsson. 
Handledning har även givits av Jan Rannek, Miljöinspektör vid Hässleholms 
Kommun. 
 
Jag vill härmed framföra ett stort och varmt Tack till följande personer som alla har 
ställt upp med sina idéer, tid och material. 
 
Jonas Gierup Sveriges geologiska undersökningar, Hydrogeologi. Tack för 

digitalt material för att beräkna djupet till grundvattennivån.  
 
GIS-centrum Lunds Universitet. Tack till er alla för stöd och socialt 

engagemang. 
 
Karin Larsson Naturgeografiska institutionen, Lunds Universitet. Stort Tack 

för idéer, råd, bollplank och stöd genom hela arbetet. 
 
Kart/GIS avdelning Stadsbyggnadskontoret, Hässleholms kommun. Tack för 

digitalt material av vattenskyddsområdet. 
 
Anders Lindroth Naturgeografiska institutionen, Lunds Universitet. Tack för 

information och ideér. 
 
Lena Ojala Sveriges geologiska undersökningar, Hydrogeologi. Tack för 

råd och tips. 
 
Jan Rannek  Hässleholms kommun, Miljökontoret. Stort Tack för 

handledning, material och upplysning. 
 
Lars Rosén Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola. Tack för 

material och tips till DRASTIC-modellen. 
 
Carina Westerlund Hässleholms kommun, Miljökontoret. Tack för material och 

alla upplysningar och svar. 
 
Till sist vill jag tacka min familj och min pojkvän Martin för support och stöd under 
arbetets gång. 



 Sårbarhetskartering av bekämpningsmedels läckage till grundvattnet 
Tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberg-Hässleholm 

 

Innehållsförteckning 
1 INTRODUKTION ...............................................................................................8 

1.1 INLEDNING......................................................................................................8 
1.2 SYFTE .............................................................................................................9 
1.3 TERMINOLOGI OCH FÖRKORTNINGAR............................................................10 

2 BAKGRUNDSFAKTA......................................................................................11 
2.1 ALLMÄNT .....................................................................................................11 
2.2 ENKÄTEN ......................................................................................................11 
2.3 VATTENSKYDDSOMRÅDEN............................................................................12 

2.3.1 Lagar....................................................................................................12 
2.3.2 Vattentäkter..........................................................................................12 

2.4 BEKÄMPNINGSMEDEL ...................................................................................13 
2.4.1 Användning ..........................................................................................13 
2.4.2 Faktorer som påverkar läckage till grundvattnet ................................14 
2.4.3 Persistens och mobilitet .......................................................................15 
2.4.4 Markanpassat skyddsavstånd...............................................................20 
2.4.5 Effekter i naturen .................................................................................20 
2.4.6 Bekämpningsmedel använda inom vattenskyddsområdet....................20 

3 OMRÅDESBESKRIVNING.............................................................................22 
3.1 VATTENSKYDDSOMRÅDET............................................................................23 
3.2 JORDART OCH BERGGRUND ...........................................................................24 
3.3 MARKANVÄNDNING......................................................................................27 

4 DATA ..................................................................................................................28 

5 MODELLBESKRIVNING ...............................................................................29 

5.1 DRASTIC-MODELLEN..................................................................................29 
5.1.1 Parametrar...........................................................................................31 
5.1.2 Beräkning av index ..............................................................................36 
5.1.3 Användningsområden ..........................................................................37 

5.2 GUS-INDEX ..................................................................................................37 

6 METOD ..............................................................................................................39 

6.1 FRAMTAGANDE AV SÅRBARHETSINDEX MED DRASTIC ..............................39 
6.1.1 Djupet till grundvattennivån (D) .........................................................39 
6.1.2 Grundvattenbildning (R)......................................................................43 
6.1.3 Akviferens material (A) ........................................................................45 
6.1.4 Jordmån (S)..........................................................................................46 
6.1.5 Topografi (T)........................................................................................46 
6.1.6 Den omättade zonens material under jordmånen (I)...........................47 
6.1.7 Hydraulisk konduktivitet (C)................................................................47 
6.1.8 Beräkning av DRASTIC .......................................................................48 

6.2 FRAMTAGANDE AV GUS-INDEX ...................................................................48 
6.3 KOMBINATION AV DRASTIC OCH GUS ......................................................50 

7 RESULTAT........................................................................................................53 
7.1 SÅRBARHETSKARTERING ..............................................................................53 
7.2 KOMBINATION AV DRASTIC OCH GUS ......................................................59 

_____________________________________________________________________ 
6



 Sårbarhetskartering av bekämpningsmedels läckage till grundvattnet 
Tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberg-Hässleholm 

 

8 DISKUSSION.....................................................................................................61 
8.1 SÅRBARHETSKARTERING MED GIS ...............................................................61 

8.1.1 Parametrarna i DRASTIC....................................................................62 
8.1.2 För- och nackdelar med DRASTIC......................................................63 

8.2 KOMBINATION AV DRASTIC OCH GUS ......................................................65 

9 SAMMANFATTNING......................................................................................66 

10 REFERENSER...............................................................................................67 

APPENDIX I ..............................................................................................................71 

BILAGA I) INTRODUKTION TILL GEOGRAFISKA 
INFORMATIONSSYSTEM .....................................................................................73 

A. VAD ÄR GIS? .......................................................................................................73 
B. NÄR OCH HUR KAN ETT GIS ANVÄNDAS?.............................................................74 
C. HUR ÄR DATA I KARTSKIKTEN UPPBYGGDA? ........................................................75 

 

_____________________________________________________________________ 
7



 Sårbarhetskartering av bekämpningsmedels läckage till grundvattnet 
Tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberg-Hässleholm 

 

1 Introduktion 

1.1  Inledning 
Rent vatten har i alla tider varit av stor betydelse för människan och anses av många i 
Sverige som en självklarhet. På senare år har olika hot mot grundvattnets kvalitet 
uppmärksammats alltmer. I takt med en ökad medvetenhet om föroreningsriskerna har 
också kraven på skydd av grundvattentillgången ökat (Rosén 1991). En undersökning 
utförd av Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, VAV, visar att det 
förekommit bekämpningsmedel i drygt 80 kommunala vattentäkter i svenska 
kommuner. Övervägande antalet av de vattentäkterna där bekämpningsmedel påvisats 
var i grundvattnet (VAV 2001). Enligt Livsmedelsverket (2003) är gränsvärdena för 
hur mycket bekämpningsmedel som får förkomma i dricksvattnet satta med goda 
marginaler för att hälsorisker inte skall uppstå.  
 
I ett försök att skydda vattentäkterna mot hälsofarliga ämnen inrättas 
vattenskyddsområden där speciella skyddsregler gäller. För att studera hur väl 
vattenskyddsområdena skyddas i Skåne har samtliga kommuner, under våren 2002, 
fått i uppdrag att granska kemikalieanvändningen inom vattenskyddsområdena. 
Uppdraget är ett projekt som är samordnat av länsstyrelsen i Skåne för att få igång en 
rutinmässig kontroll av användningen på kommunnivå. I samarbete med Hässleholms 
kommun är denna uppsats ett komplement till den utredning som utförts på 
vattenskyddsområdena. I uppsatsen studerades hur sårbart vattenskyddsområdet 
Ignaberga-Hässleholm är för att ett eventuellt läckage av kemiska bekämpningsmedel 
ska nå ner till grundvattennivån. Skyddsområdet Ignaberga-Hässleholm har en yta på 
cirka 29 km2, ligger sydöst om Hässleholm och försörjer Hässleholms tätort samt 
några av kommunens mindre samhällen med dricksvatten. Vid utförandet av 
sårbarhetskarteringen användes modellen DRASTIC.  
 
Uppsatsen exemplifierar även hur man med hjälp av ett geografiskt 
informationssystem (GIS) kan analysera och presentera den data Hässleholms 
kommun fått in från de fastigheter som är inom vattenskyddsområdet. GIS är ett 
redskap för att lagra, analysera, bearbeta och presentera geografiska data och 
information. Detta gör att GIS är ett utmärkt verktyg för att analysera och visuellt 
studera data som kommuner samlar in genom enkätundersökningar och inventeringar. 
 

_____________________________________________________________________ 
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1.2 Syfte 
Målsättningen med detta arbete är ta fram en metodik för att kartera hur sårbart 
landskapet är för miljögifter samt att visa hur ett GIS kan underlätta denna rumsliga 
kartering. Detta har exemplifierats med en sårbarhetskartering för läckage till 
grundvattnet av kemiska bekämpningsmedel i vattenskyddsområdet Ignaberga-
Hässleholm. Arbetet består av följande delmoment: 
 

• Utföra en sårbarhetskartering av vattenskyddsområdet för bekämpnings-
medlens läckage mot grundvattnet med hjälp av viktningsmodellen 
DRASTIC.  

• För att även ta hänsyn till variationer av mobiliteten hos olika aktiva ämnen, 
som används i området, kombinerades GUS-index (Groundwater Ubiquety 
Score) och DRASTIC. 

• Använda GIS för att presentera en omfattande datamängd på ett lättillgängligt 
sätt. 

   

_____________________________________________________________________ 
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1.3 Terminologi och förkortningar 
Adsorption Förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar 

och binder (adsorberar) ämnen från en gas eller vätska. 
Akvifer Geologisk bildning innehållande grundvatten som kan 

utvinnas i användbar mängd. 
DEM Digital höjdmodell från engelskans Digital Elevation 

Modell. 
DT50 Bekämpningsmedels halveringstid i jord från engelskans 

Degredation To 50 percent. 
GUS Groundwater Ubiquety Score. 
Hydraulisk konduktivitet Den flödeshastighet som vattnet har i marken på grund av 

tryckskillnader. 
IDW Avståndsviktad medelvärdesinterpolation från engelskans 

Inverce Distance Weighted. 
KemI Kemikalieinspektionen. 
Koc Bekämpningsmedels upptagningskoefficient till jord från 

engelskans Organic carbon partitioning Coefficient. 
LMV Lantmäteriverket 
Loam Jordart bestående av 25 – 50% silt, 7 – 27% ler och  

0 – 50% sand. 
LRF Lantbrukarnas Riksförbund. 
Mikrobiell process Mikroorganismers omsättning av organiskt material. 
Mobilitet Rörlighet. 
Mumy Meter under markytan. 
NWWA National Water Well Association. 
Perkolation Markvattnets nedåtriktade rörelse från den omättade till 

den mättade zonen. 
Permeabilitet Ett poröst mediums genomsläpplighet för en gas eller 

vätska. 
Persistens Beständighet, ett ämnes motståndskraft mot nedbrytning. 
SFS Svensk Författningssamling. 
SGU Sveriges Geologiska Undersökning. 
Subletal En företeelse som inte direkt orsakar döden men som i det 

långa loppet är starkt skadlig. 
USEPA United States Environmental Protection Agency. 
Terminilogin är hämtad från Nationalencyklopedin (2003) 

_____________________________________________________________________ 
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2 Bakgrundsfakta 

2.1 Allmänt 
Produktion av livsmedel inom jordbrukssektorn kan bidra till att näringsämnen och 
bekämpningsmedel ibland läcker till grundvattnet. Mest frekvent har det förekommit i 
Skåne och på Gotland. Ett tecken på att skyddsområden och skyddsföreskrifter för 
vattentäkter är bristfälliga, är att bekämpningsmedel förekommit i 80 kommunala 
dricksvattentäkter. Halterna i nästan hälften av dessa har någon gång överskridit 
gränsvärdet för "otjänligt" (Naturvårdsverket 2003). 
 
För att närmare undersöka varifrån bekämpningsmedel i grundvattnet kommer har 
länsstyrelsen i Skåne skickat ut en projektplan till samtliga kommuner i länet om hur 
en inventering av kemikalieanvändningen kan genomföras inom vattenskydds-
områdena.  
 
Projektplanen för ”kemikalieanvändning inom vattenskyddsområden” är uppdelad i 
två nivåer beroende på hur mycket resurser varje kommun kan satsa. Syftet på första 
nivån är att kommunen sammanställer en översikt av vattenskyddsområdena där 
frågor om bland annat antalet vattenskyddsområden inom kommunen, hur 
vattenskyddsområden används för uttag av vatten och vattenkvaliteten skall besvaras. 
Syftet på andra nivån är att bibehålla och säkra vattenförsörjningen för framtiden. 
Denna nivå är uppdelad i ytterligare tre delprojekt, hushåll, jordbruk och 
trädgårdsföretag samt övriga företag (Länsstyrelsen i Skåne 2002).  
 
Detta examensarbete behandlar bland annat de svar som Hässleholms kommun har 
fått in från de tre delprojekten hushåll, jordbruk och trädgårdsföretag samt övriga 
företag på nivå två. 

2.2 Enkäten 
Under våren och sommaren år 2002 skickades en enkät ut angående 
kemikalieanvändning till samtliga fastighetsägare som har en geografisk anknytning 
till vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm. Totalt skickades enkäter ut till 430 
fastigheter, varav 386 svarade (Westerlund 2003). Syftet med enkäten var att få en 
bild över hur mycket kemikalier som användes i området samt att se över om åtgärder 
behöver göras för att bibehålla en god vattenkvalitet och därmed ha en god 
vattenförsörjning i framtiden. Delar som studerades i projektet var bland annat: 
 

• Identifikation av möjliga hot genom inventering av verksamheter. 
• Bedömning av om den geografiska avgränsningen av vattenskyddsområdet är 

relevant. 
• Genomgång av befintliga och föreslagna vattenskyddsområdesbestämmelser. 
• Bedömning av om bestämmelserna motsvarar nutida krav. 
• Genom information öka kunskapen bland hushåll och företag om vad det 

innebär att vara lokaliserad inom ett vattenskyddsområde. 
• Informera om lämpligt beteende. Förelägga om försiktighetsåtgärder i de fall 

detta är motiverat (Länsstyrelsen i Skåne 2002). 
 
I Appendix I finns de frågor som ingick i enkäten. 
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2.3 Vattenskyddsområden 
I Sverige har vi lyckligtvis mycket god tillgång på rent vatten men det är ingen 
självklarhet. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det är därför av gemensamt 
intresse för alla att vattenresurserna skyddas både när det gäller tillgång och kvalitet. 

2.3.1 Lagar 
För att skydda vattentäkterna har skyddsföreskrifter fastställts med särskilda lagar. 
Föreskrifterna skapades med stöd av Vattenlagen, som numera ingår i Miljöbalken.  
När de första skyddsföreskrifterna inrättades påverkades de flesta lantbrukarna inte 
något nämnvärt av de nya reglerna. Därmed har det inte heller funnits någon grund för 
exempelvis ersättningskrav även om den möjligheten fanns i Vattenlagen. På senare 
år har allt fler bekämpningsmedel kommit ut på marknaden och frågan om ersättning 
för minskad inkomst, då bekämpningsmedel inte får användas, har uppmärksammats 
(LRF 2003). 
 
På senare tid har det framkommit i ett flertal rapporter att spår av bekämpningsmedel i 
vattentäkter påträffats. Målsättningen har därför blivit att inga spår av 
bekämpningsmedel får förekomma i vattentäkter. I takt med att analysmetoderna 
förfinas och provtagningarna blir mer frekventa finns det dock anledning att förvänta 
sig ett ökat antal larm där bekämpningsmedelsrester förekommit i vattentäkten 
(op.sit). 
 
Under 1997 infördes en ny föreskrift under Lagen om kemiska produkter. Denna lag 
innebär bland annat att det krävs särskilt tillstånd för att använda kemiska 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Under denna lag finns inga direkta 
regler för ersättning då bortfall av inkomst uppstår. Både Vattenlagen och Lagen om 
kemiska produkter finns sedan 1999 i Miljöbalkens lagtext (SFS 1998, LRF 2003). 

2.3.2 Vattentäkter 
Utformandet av vattentäkter kan se ut på olika sätt. Grundvattentäkter bygger på 
vatten som tas från grundvattnet men vid ytvattentäkter tas vatten från någon sjö eller 
från ett rinnande vattendrag. Infiltrationsanläggningar är en kombination av dessa. 
Hur vattenskyddsområdet utformas bestäms principiellt efter typen av vattentäkt (LRF 
2003). 
 
Oavsett vilken typ av vattentäkt, så är vattenskyddsområden oftast indelade i 
brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon. Indelningen av dessa 
skyddszoner grundas på kunskap om de geologiska och hydrologiska förhållandena. 
Brunnsområdet är området i omedelbar närhet av vattentäkten. Inre skyddszon är det 
område där en eventuell förorening får en snabb spridningseffekt i vattentäkten. Yttre 
skyddszon är det utanförliggande området där påverkan kan ske på sikt. Då en 
föroreningsskada sker i den yttre skyddszonen föreligger det mer tid för sanering eller 
andra åtgärder. Därför är det vanligt att skyddsföreskrifterna för den yttre 
skyddszonen har något lägre krav än vad som gäller för den inre skyddszonen (op.sit). 
 
2.3.2.1 Grundvattentäkt 
I Naturvårdverkets Allmänna Råd 90:15 har en utformning av skyddsföreskrifter 
gjorts för grundvattentäkter. För en grundvattentäkt bör skyddsområdet i princip täcka 
hela tillrinningsområdet. Detta är i praktiken svårt då arean av tillrinningsområdet ofta 
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är mycket stor och därmed är det svårt att införa restriktioner för samtliga 
verksamheter inom hela området. Enligt Naturvårdsverket bör den yttre skyddszonen 
avgränsa hela tillrinningsområdet eller så stor del av grundvattenmagasinet att allt 
vatten som tas upp har en uppehållstid på minst ett år inom zonen. För att ha 
möjligheten att upptäcka och sanera ett eventuellt föroreningsutsläpp bör 
uppehållstiden för grundvattnet vara av storleken 60 – 100 dygn eller minst 100 meter 
i den inre zonen. Markområden inom vattentäktens tillrinningsområde som har 
mäktiga silt- eller lerlager eller områden som bedöms utgöra ett utströmningsområde 
kan generellt klassas som yttre skyddszon (Naturvårdsverket 1990). På grund av att 
det är svårt att bestämma grundvattenströmningarna, trots noggranna geologiska och 
hydrologiska undersökningar, grundar skyddszonernas indelning sig på delvis osäkra 
beräkningar (LRF 2003). 
 
2.3.2.2 Ytvattentäkt 
Ytvattentäckternas tillrinningsområden är ofta mycket stora i jämförelse med 
grundvattentäkternas, eftersom det handlar om strömmande vatten. Den stora arean på 
tillströmningsområdet gör det omöjligt att fastställa en skyddszon för hela detta 
område. Utifrån föroreningsrisken och andra lokala förhållanden görs istället en 
avvägning mellan risken att ett förorenat ämne sprids och hur stort behov området är 
av skydd (LRF 2003).  
 
Enligt Naturvårdsverket (1990) kan skyddsområdet för infiltration av ytvatten 
begränsas till det hydrauliskt aktiva grundvattenmagasinet där uttaget sker.  
 
2.3.2.3 Infiltrationsanläggningar 
För infiltrationsanläggningar ökar förmågan att styra vattenflödet i jämförelse med en 
grundvattentäkt och ytvattentäkt. Hur stor vattenmängd som infiltreras i förhållande 
till hur mycket vatten som tas ut styr om det kommer att ske ett in- eller utflöde. 
Skyddszonen kan därmed anpassas till dessa förhållanden (Naturvårdsverket 1990). 

2.4 Bekämpningsmedel 

2.4.1 Användning 
Bekämpningsmedel är framtagna för att motverka skadliga växter, insekter, 
svampangrepp och andra mikroorganismer vid jordbruksproduktion. Innan ett kemiskt 
bekämpningsmedel kommer ut på marknaden för försäljning skall det vara godkänt av 
Kemikalieinspektionen (KemI). Detta godkännande gäller vanligtvis i fem år men kan 
därefter förnyas. Vid speciella skäl kan ett godkännande förnyas till tio år. När 
kemikalieinspektionen får in en ansökan om ett kemiskt bekämpningsmedel sker först 
en formell prövning, därefter en behovsanalys vilken bygger på fyra analyser: 
 

• Faroanalys – en ingående bedömning av ämnets möjligheter att skada 
människa och miljö. 

• Riskanalys – en bedömning av sannolikheten för en skada och dess möjliga 
omfattning utifrån faroanalysen. 

• Nyttoanalys – en bedömning av möjliga fördelar med användningen av 
bekämpningsmedlet. 

• Konsekvensanalys – en bedömning av effekter av ett beslutsalternativ utifrån 
nyttoanalysen.  
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I Kemikalieinspektionens slutliga godkännande ingår endast ett generellt 
ställningstagande. Hur säkert det är att använda ett ämne beror sedan på lokala 
variationer i miljön. Denna säkerhetsanalys hänvisas till användaren att bedöma samt 
att vid behov vidtaga eventuella åtgärder för att skydda omgivande miljö 
(Naturvårdsverket 1997). 
 
I Miljöbalkens 18 § under kapitlet för Kemiska produkter och biotekniska organismer 
stadgas därför att: 
”Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel skall spridas på ett sådant sätt att 
människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att 
miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Åtgärder skall vidtas för att motverka att 
medlet sprids utanför avsett spridningsområde. 
Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel får inte spridas från luftfartyg. Om det 
finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
medge dispens i enskilda fall från detta förbud” (SFS 1998). 
 
Bekämpningsmedlen består av ett eller flera aktiva substanser. De medel som blivit 
godkända placeras i en behörighetsklass. Medel som tillhör klass 3 får användas av 
var och en, medan medel i klass 1 och 2 endast får användas yrkesmässigt. För medel 
i klass 1 krävs särskilt tillstånd (KemI 2003).  

2.4.2 Faktorer som påverkar läckage till grundvattnet 
Det är många faktorer som påverkar hur stor föroreningen blir till grund- och ytvatten 
vid användning av kemiska bekämpningsmedel. Några av dessa faktorer är: markens 
hydrogeologiska egenskaper, bekämpningsmedlets egenskaper och 
markanvändningen (Kerle et al. 1996). 
 
En viktig roll för om ett eventuellt läckage av bekämpningsmedel kommer att ske, har 
jordarterna i spridningsområdet. Områden som består av sandiga jordarter med låg 
mullhalt och marker som inte har ett matjordslager, till exempel industritomter, 
vägrenar och banvallar, bör behandlas med största försiktighet. Anledningen till detta 
är att adsorptionen- och nedbrytningsförmågan för bekämpningsmedel i dessa 
områden är låg och mobiliteten därmed är hög. För att få en uppfattning om hur lång 
tid det tar för vattnet att nå ett djup på exempelvis 3,5 meter i olika jordar, illustreras 
genomsläppligheten för vatten i förhållande till kornstorleken i figur 2.4.2.1. Även om 
helt sorterade jordar är sällsynta kan tidsperspektivet vara illustrativt. För lera och silt 
rör det sig om år, för mo om veckor och för sand och grus om timmar. Trots att 
lerjordar har en dålig vattenledande förmåga kan rotkanaler, maskhål och torrsprickor 
förekomma, vilket innebär att en spridning av bekämpningsmedel inte kan uteslutas 
(Naturvårdsverket 1997).  
 
Djupet till grundvattennivån är en annan viktig faktor för hur lång tid det tar innan ett 
bekämpningsmedel eventuellt når ner till grundvattennivån. Under ett år kan 
grundvattennivån variera kraftigt. Variationen beror på aktuell jordart och geografiskt 
läge. I tabell 2.4.2.1 beskrivs grundvattenytans totala variation under ett år för olika 
jordar, uppmätt på olika geografiska platser. Enligt Naturvårdsverket (1987) beskrivs 
grundvattennivån från fyra olika platser i Sverige varav den sydligaste platsen är 
belägen alldeles norr om Kristianstad. Allmänt för detta sydligare område är 
grundvattennivån hög mellan januari och juni, låg i juli och augusti för att sedan stiga 
igen fram emot senhösten och vintern. För de två nordligaste mätplatserna har 
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grundvattennivån ett inverterat grafiskt utseende med lågt grundvatten i början och 
slutet av året och högre nivå under sommaren. Störst variation av grundvattenyta har 
morän som har inslag av silt och lerpartiklar, med en skillnad på en till tre meter 
(Naturvårdsverket 1987). 
 
Spridningsintensiteten, det vill säga mängd ämne i förhållande till storleken på 
området som ämnet sprids på, är också en viktig faktor som har betydelse för hur stor 
risken är för läckage av bekämpningsmedel (Naturvårdsverket 1997). 

Figur 2.4.2.1 Genomsläpplighet i jordlagren lera, mjäla, mo, sand och grus uttryckt i
hur lång tid det tar för vattnet att nå 3,5 m ner i marken (Naturvårdsverket 1997). 

 
 
 
 
 

Tabell 2.4.2.1 Ungefärlig grundvattenvariation i olika
jordarter. Variationerna gäller för inströmningsområden.
För utströmningsområden är variationen betydligt mindre
(Naturvårdsverket 1997).
 
Jordart Variation (m) 

Grusigt material < 0,5 
Sand 0,4 - 0,8 
Silt 0,5 - 1,0 

Sandig morän 1,0 - 1,5 
Sandig-siltig morän 1,5 - 2,0 
Siltig-lerig morän 2,0 - 3,0 

2.4.3 Persistens och mobilitet 
Från det att ett bekämpningsmedel har spridits ut finns det flera möjligheter till 
fortsatta processer, figur 2.4.3.1. Dessa processer grupperas i sådana som är 
persistenta, det vill säga som fortlever på plats, och innefattar nedbrytning genom uv-
strålning, kemisk nedbrytning och mikrobiell nedbrytning, samt sådana som är 
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mobila, vilka innefattar upptagning i jorden, upptagning av växter, avdunstning, 
vinderosion, markavrinning och läckage mot grundvattnet. Bekämpningsmedlens 
persistens och mobilitet beror dels på egenskaperna hos det kemiska 
bekämpningsmedlet och dels på förhållandena i jorden, vädret och användnings-
metoden (Kerle et al. 1996).  

upptagning i jorden

vindtransport uv-strålning 

läckage mot grundvattnet 

kemisk och mikrobiell nedbrytning 

växternas upptagning 

ytavrinning

avdunstning

Figur 2.4.3.1 Spridningsmöjligheter och tänkbara processer för kemiska
bekämpningsmedel som används i naturen (Kerle et al 1996). 
 
Bekämpningsmedel beter sig på ett förutsägbart sätt i miljön. Några av de viktigaste 
egenskaperna hos bekämpningsmedlen för att beskriva dess effekt på miljön är 
bekämpningsmedlens halveringstid i jorden, betecknat DT50 (från engelskans 
Degradation To 50 percent), och bekämpningsmedlens upptagningskoefficient till 
jord, betecknat Koc (op.sit).  
 
Hur bekämpningsmedlen kommer att reagera och röra sig i naturen beror i hög 
utsträckning på de förutsättningar som finns i startskedet när ämnet sprids ut, 
exempelvis temperatur och mängd solljus (Kerle et al. 1996). För att begränsa 
miljöpåverkan från bekämpningsmedel bör hänsyn till följande punkter tas:  
 

• sprida i stilla, svalt och fuktigt väder, 
• sprida i låg hastighet och välja inställningar av sprutan på bästa sätt, 
• hålla skyddsavstånd till omgivningen med hänsyn till väder och vind, 
• använda lägsta möjliga dos, 
• inte bevattna närmaste dagarna efter spridning, 
• undvika spridning på torksprickig jord, 
• undvika rengöring av spruta i närheten av vattendrag samt 
• undvika påfyllnad av spruta i närheten av vattendrag eller andra platser som 

kan leda till allvarlig förorening om en olycka skulle inträffa 
(Naturvårdsverket 1997). 
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Bekämpningsmedlens persistens och mobilitet påverkas också av egenskaperna hos 
bekämpningsmedlet. Dessa påverkas i sin tur av förhållandena i jorden, rådande väder, 
platsens tillstånd och med vilken metod ämnet sprids ut, figur 2.4.3.2 (Kerle et al. 
1996). 

temperatur 

fuktighet 

organisk halt 

solljus 

     miljöns skada 

spridning av bekämpningsmedel 

persistens 
och 

mobilitet

jordens struktur 

jordens pH 

Figur 2.4.3.2 Faktorer som påverkar bekämpningsmedlen i jorden (Kerle et al.
1996). 

2.4.3.1 Persistens 
Ett mått på hur persistent ett bekämpningsmedel är kan beskrivas med hjälp av ämnets 
halveringstid, vilket betyder den tid det tar för ämnet att brytas ner till halva sin 
mängd. En indelning som Kerle et al (1996) använder för att få en uppfattning om vad 
som är mycket eller lite angående halveringstiden för bekämpningsmedel är: Icke 
persistent ämne har en halveringstid på mindre än 30 dagar, måttligt persistent ämne 
har en halveringstid på 30 till 100 dagar och ett persistent ämne har en halveringstid 
på över 100 dagar (Kerle et al. 1996). 
 
Bekämpningsmedel kan brytas ner på tre olika sätt: genom mikrobiell aktivitet, 
kemisk aktivitet och solljus. Alla dessa tre faktorer kan ta del i nedbrytningen av ett 
enda bekämpningsmedel. Hastigheten på nedbrytningen beror på 
bekämpningsmedlets kemiska sammansättning så väl som på den omgivning som 
ämnet befinner sig i. Fördelningen mellan bladverk, rötter och jord, temperatur, 
jordens och vattnets pH och mikrobiell aktivitet kan också påverka hur persistent 
bekämpningsmedlet är. Under kapitel 6 i tabell 6.2.1 finns halveringstiden i jord 
(DT50) för samtliga kemiska bekämpningsmedel som har använts inom 
vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm. Generellt hävdar Kerle et al (1996) att 
bekämpningsmedel i bladverket och på markytan tenderar att brytas ner snabbare än i 
jorden (op.sit). 
 
Mikrobiell nedbrytning av kemikalier sker med hjälp av svampar, bakterier och andra 
mikroorganismer i jorden. Jordartens organiska halt, struktur, fukthalt, temperatur, 
porositet och pH påverkar samtliga den mikrobiella nedbrytningen. Mikrobiell 
aktivitet är som störst i varma, fuktiga jordar med hög porositet, neutralt pH och hög 
andel organiskt material (op.sit). 
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Kemisk nedbrytning sker när bekämpningsmedel reagerar med vatten, syre eller andra 
kemikalier i jorden, luften eller i växterna. När jordens pH går mot det sura eller 
alkaliska hållet avtar vanligtvis den mikrobiella aktiviteten medan det ofta är 
gynnsamt för den kemiska nedbrytningen (op.sit). 
 
Nedbrytning genom uv-ljus är den form av nedbrytning som sker med hjälp av 
solljuset. Alla bekämpningsmedel påverkas av fotonedbrytning till viss del. Graden 
beror på intensiteten av uv-ljus, exponeringstid och egenskaper hos 
bekämpningsmedlet, som påverkar hastigheten på nedbrytningen. Nedbrytning genom 
uv-ljus sker främst på de bekämpningsmedel som är belägna i eller på växterna och i 
mindre utsträckning de bekämpningsmedel som är i jorden (op.sit).  
 
2.4.3.2 Mobilitet 
Efter det att ett bekämpningsmedel har spridits ut finns det fyra möjliga 
spridningsvägar ämnena kan ta:  
 

• Bindas till jordpartiklar, vegetation eller andra ytor och förbli en 
utfällning/avlagring.  

• Bindas till jordpartiklar och transporteras med jord som eroderas bort med 
ytavrinning eller med vind. 

• Lösas i vattnet och tas upp av växterna, transporteras med avrinning eller 
läckage mot grundvattnet. 

• Avdunsta eller eroderas bort från växterna eller jorden med vinden och bli 
luftburen. 

 
Mobiliteten påverkas av bekämpningsmedlens adsorption, vattenlöslighet och 
ångtryck men även av vädret, topografin, marktäckningen, andelen organiskt material 
och jordens struktur. Adsorptionen beskriver den kemiska attraktionen mellan ett 
ämne och jord, vegetation eller annan yta. Bekämpningsmedel som binds till 
jordpartiklar har en större benägenhet att bli kvar i rotzonen. Här kan ämnena tas upp 
av växterna eller brytas ner via kemisk och mikrobiell nedbrytning. 
Bekämpningsmedel som har en stark bindning till jorden blir mindre tillgänglig för 
mikrobiell nedbrytning samt upptagning av växterna, medan bekämpningsmedlen 
som binds svagt till jordpartiklar lättare infiltreras och perkoleras ner till grundvattnet 
(Kerle et al. 1996). 
 
Det är flera faktorer som avgör hur hårt ett kemiskt ämne binds till jordpartiklarna. En 
av de främsta faktorerna är vilken kemisk bindning som råder, exempelvis 
jonbindning, vätebindning eller dispersionskraft. Jonbindning är en attraktion mellan 
två motsatta joner, en katjon och en anjon. Vätebindning är en attraktionskraft mellan 
polära molekyler, dipoler där väte ingår i den positiva delen och fosfor, syre eller 
kväve ingår i den negativa delen av molekylen. Dispersionskraft är en svag bindning 
som lätt löses upp medan jonbindningar och vätebindningar är starka bindningar. För 
bekämpningsmedel som är svaga syror eller baser beror upptagningen till jordpartiklar 
mycket på pH-nivån i jorden. Fukthalten, andelen organiskt material och jordens 
struktur har också en stor betydelse för adsorptionen. Bekämpningsmedel binds lättare 
till jordpartiklar i torra jordar, eftersom bekämpningsmedlet då inte behöver 
konkurrera med vattenpartiklarna om att bindas till jorden. Adsorptionen varierar 
mellan olika jordarter. Hos en lera eller en jordart med hög andel organiskt material 
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ökar den totala ytan hos jordpartiklarna och därmed får kemikalierna gott om plats att 
binda sig (op.sit). 
 
Hur mycket bekämpningsmedel som tas upp i jorden mäts på laboratorium genom att 
blanda vatten, ett specifikt bekämpningsmedel och en jordart. När jämvikt har 
uppnåtts mellan mängden bekämpningsmedel som bundits till jorden respektive 
mängden bekämpningsmedel som fortfarande är löst i vattnet beräknas 
koncentrationen. Koncentrationen av bekämpningsmedlet som tagits upp i jorden 
delas med den koncentration av bekämpningsmedel som fortfarande är i lösning. 
Detta ger den så kallade fördelningskoefficienten Kd, ekvation 2.4.3.2.1 (op.sit). 
 
Ekvation 2.4.3.2.1 

upplöstär  efortfarand som smedelbekämpning avionen Koncentrat
larnajordpartik av upp  tassom smedelbekämpning avionen Koncentrat

==
Vatten

soil
d C

C
K  

 
En låg fördelningskoefficient tyder på att den största andelen av bekämpningsmedlet 
är kvar i lösningsform, men om fördelningskoefficienten är hög binds det mesta av 
bekämpningsmedlet till jorden. Fördelningskoefficienten ger ett mått på hur mycket 
av ett bekämpningsmedel som binds till jorden beroende på förhållandet mellan jord 
och vatten och de kemiska egenskaperna hos både bekämpningsmedlet och jordarten. 
Då detta Kd-värde är svårt att jämföra mellan olika bekämpningsmedel används 
istället upptagningskoefficienten, Koc, (the soil organic carbon partitioning 
coefficient) för att jämföra den relativa upptagningen av bekämpningsmedel. Koc 
bygger på fördelningskoefficienten, Kd, dividerat med procentandelen organiskt 
material i jorden, Woc. Woc är direkt proportionellt till jordens organiska halt, vilket 
är den viktigaste faktorn för jordens upptagningsförmåga, ekvation 2.4.3.2.2. (Jenkins 
och Thomson 1999). 
 
Ekvation 2.4.3.2.2. 

jorden i materialorganiskt  elProcentand
ntskoefficieFördelning

==
oc

d
oc W

K
K  

 
Ju högre Koc-värdet är, desto starkare binds bekämpningsmedlet till jorden och 
därmed blir medlet mindre mobilt (Kerle et al. 1996).  
Under kapitel 6 i tabell 6.2.1 redovisas samtliga Koc-värden för de kemiska 
bekämpningsmedel som har används inom vattenskyddsområdet Ignaberga – 
Hässleholm. 
 
Enligt Cooper och Zheng (1995) representerar Koc-värdet mobiliteten hos ett 
bekämpningsmedel oberoende av jordarten, vilket medför att i tabeller för olika 
bekämpningsmedel hittar man endast ett Koc-värde. De skriver även att Koc-värdet är 
”nästan” universellt accepterat för jämförelse mellan olika bekämpningsmedel. Dock 
skriver Jenkins och Thomson (1999) att flera jord- och bekämpningsmedelsfaktorer 
kan påverka den aktuella upptagningen av bekämpningsmedel till jordpartiklarna. 
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2.4.4 Markanpassat skyddsavstånd 
Enligt Naturvårdsverket (1997) är jordart, markstruktur, marklutning, 
bekämpningsmedlens egenskaper samt omgivningens känslighet för medlet några 
faktorer som bör beaktas när skyddsavståndet ska bestämmas. Samtliga av dessa 
faktorer har betydelse för om en transport kommer att ske vid markytan eller 
transporteras ner till djupare lager. 
Lutningen på markytan har betydelse för riktningen av spridningen både på och i 
marken. Den generella regeln för att bestämma skyddsavstånd intill särskilt känsliga 
områden, till exempel vattendrag, är ökat avstånd då dessa områden ligger 
topografiskt lägre än områden där bekämpningsmedel används. Det minsta 
rekommenderade avståndet intill öppna vattenytor enligt Naturvårdsverket (1997) är 6 
meter. Detta avstånd är angivet för ett område där lutningen är mindre än 5%. Marker 
med större sluttningslutning löper större risk för yttransport och kräver därmed längre 
skyddsavstånd (Naturvårdsverket 1997). 

2.4.5 Effekter i naturen 
Bekämpningsmedel kan påverka den ekologiska balansen på flera sätt, dels direkt och 
dels indirekt (Naturvårdsverket 1997).  
 
Direkt påverkan är till exempel akut giftighet och subletala verkningar. Subletala 
verkningar inträffar vanligtvis vid lägre halter än vad som gäller för akut giftighet och 
innebär exempelvis nedsatt fertilitet, nedsatt kondition, rubbad ämnesomsättning, 
nedsatt frösättning, ändrade lekbeteenden hos djur (op.sit).  
 
Indirekt påverkan är till exempel de långtgående följderna av de subletala effekterna. 
De subletala effekterna är ofta svåra att spåra i naturen och kan på sikt påverka hela 
populationen av en art. Detta kan i sin tur förändra födotillgången för andra arter och 
därmed leda till en indirekt påverkan i naturen (op.sit).  
 
Ett aktuellt problem som Wendt-Rasch (2003) studerat i konstgjorda dammar är att 
följden av för höga halter av kemiska bekämpningsmedel kan leda till algblomning. 
Då bekämpningsmedel mot insekter användes blev den direkta effekten att 
zooplanktonen, alltså de små vattenlevande djuren, försvann eller minskade kraftigt. 
Den indirekta effekten när zooplanktonen försvann blev att antalet alger blev fler, 
antagligen på grund av att det inte längre fanns lika många djur som betade av 
algerna. Vid undersökning av bekämpningsmedel mot växter blev den direkta 
effekten, som väntat, att tillväxten av vattenväxter minskade kraftigt. I och med att 
mängden vattenväxter minskade togs mindre näring upp och därmed blev mer näring 
kvar i vattnet. Denna extra näring utnyttjades av algerna vilket ledde till en ökad 
mängd alger. Varför algerna inte påverkades av växtbekämpningsmedlet är oklart, 
men en förklaring kan vara att de, trots sitt nära släktskap med kärlväxter, hade någon 
egenskap som gjorde att de inte tog skada av just det prövade växtbekämpningsmedlet 
(Wendt-Rasch 2003). 

2.4.6 Bekämpningsmedel använda inom vattenskyddsområdet 
Mängd och klasstillhörighet för de bekämpningsmedel som enligt 
enkätundersökningen har använts inom vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm 
redovisas i tabell 2.4.6.1. 
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Tabell 2.4.6.1 Samtliga använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet 
Ignaberga – Hässleholm enligt enkätundersökningen. 

 Bekämpningsmedel  Aktiva ämnen Halt (g/l) Andel Klass Mängd (g) Kemisk formel 
Amistar Azoxystrobin 250  2 1100 C10H12N3O3PS2 
Basta Glufosinatammonium 200  2 7600 C5H12NO4P 
Baycor 25 WP Bitertanol  0,25 2 4875 C20H23N3O2 
Bayleton Special Triadimefon  0,05 2 500 C14H16CIN3O2 
Baythion Foxim 510 0,035 3 66 C12H15N2O3PS 
Blodmjöl Blodmjöl  1 3 1000  
Candit Kresoximmetyl  0,5 2 2600 C18H19NO4 
Cycocel plus Klormekvatklorid 460  3 3542 C5H13Cl2N 
Decis Deltametrin 25  2 25 C22H19Br2NO3 
Delan WG Ditianon  0,7 2 17500 C14H4N2O2S2 
Dipterex SL Triklorfon  0,8 2 4400 C4H8Cl3O4P 
Duplosan super MCPA 160  2 9664 C9H9ClO3 
Duplosan super Diklorprop-P 310  2 18724 C3H4Cl7 
Duplosan super Mekoprop-P 130  2 7852 C10H11ClO8 
Euparen M Tolylfluanid  0,52 2 23660 C10H13Cl2FN2O2S2 
Express Tribenuronmetyl  0,5 2 702,5 C15H17N5O6S 
Fastac Alfacypermetrin 100  2 3300 C22H19Cl2NO3 
Funguran OH 300 SC Kopparhydroxid 490  2 15680 CuH2O2 
Gratil Amidosulfuron  0,75 2 37,5 C9H15N5O7S2 
Gusathion WP Azinfosmetyl  0,25 1 7750 C10H12N3O3PS2 
Kumulus DF Svavel  0,8 3 51200 Sx 
Kvick Down Bio Glyfosat 360  2 10800 C3H8NO5P 
MCPA 750 MCPA 750  2 21037,5 C9H9ClO3 
Myrmedel Borax  0,065 3 4,9 B4H20Na2O17 
Myrr Cypermetrin  0,0013 3 0,078 C22H19Cl2NO3 
Nissorun Hexytiazox  0,1 1 800 C17H21ClN2O2S 
Ogräsättika Ättiksyra 125  3 375 C4H8O2 
Pirimor Pirimikarb  0,5 1 250 C11H18N4O2 
Rambo Glyfosat 103  3 0,065 C3H8NO5P 
Roundup Glyfosat 360  2 3312 C3H8NO5P 
Scala Pyrimetanil 400  2 400 C12H13N3 
Starane Fluroxipyr 400  2 150 C7H5Cl2FN2O3 
Stereo Cyprodinil 250  2 950 C14H15N3 
Stereo Propikonazol 63  2 239,4 C15H17Cl2N3O2 
Stroller kombi MCPA  0,015 3 525 C9H9ClO3 
Stroller kombi Dikamba  0,001 3 35 C8H6Cl2O3 
Tilt Top Fenpropimorf 500  2 1900 C20H33NO 
Tilt Top Propikonazol 500  2 1900 C15H17Cl2N3O2 
Topas C WP Kaptan  0,48 1 15360 C9H8Cl3NO2S 
Topas C WP Penkonazol  0,025 1 800 C13H15Cl2N3 
Topsin WG Tiofanatmetyl  0,7 1 14000 C12H14N4O4S2 
Weibulls Rambo MCPA 10,4  3 211,12 C9H9ClO3 
Weibulls Rambo Diklorprop-P 3  3 60,9 C3H4Cl9 
Weibulls Rambo Dikamba 0,64  3 12,992 C8H6Cl2O3 
Vertimec Abamectin 18  1 3,6 C48H72O14+C47H70O14 
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3 Områdesbeskrivning 
Studieområdet som behandlas i detta arbete är en del av ett vattenskyddsområde som 
sträcker sig mellan Hässleholm i norr och Vinslöv i söder, se karta i figur 3.1. I 
Hässleholms kommun finns flera vattenskyddsområden men det viktigaste, med 
hänsyn till grundvattentillgångar och storlek, är Ignaberga-Hässleholm. Området 
ligger på kanten av Nävlingeåsen mot sydväst och Kristianstadsslätten mot nordöst. 
Vattenskyddsområdet är en grundvattentäkt och är indelat i brunnsområden, inre 
skyddszon och yttre skyddszon. Detta arbete är begränsat till det särskilt känsliga 
inströmningsområdet i den yttre skyddszonen, som har en area på cirka 15 km2. För 
enkelhetens skull benämns studieområdet i fortsättning enbart för 
vattenskyddsområdet. 

Figur 3.1 Studieområdet för detta arbete är begränsat till det särskilt känsliga 
inströmningsområdet som ligger sydöst om Hässleholm. 

Hässleholms kommun

Skåne

Skyddsområdet 
Ignaberga-Hässleholm 
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3.1 Vattenskyddsområdet 
Följande text refererar till den skyddsplan som Hässleholms Vatten AB skrev 
angående skyddsområden för Hässleholms kommuns grundvattentäkt på 
Kristianstadsslätten år 2002. 
 
Sedan början av 1980-talet har Hässleholms kommun utnyttjat den 
grundvattentillgång som ligger sydost om Hässleholms tätort. Denna täkt innefattar 
fem brunnar, 1, 1A, 2, 3 och 4, se figur 3.1.1. 
 
Brunnsområde 1 färdigställdes 1982 och har en 500 mm grusfilterbrunn som har ett 
djup på 34,5 m. Brunnen är ansluten till kommunens vattenverk vid Galgbacken för 
att överföra råvatten. Då vattenkvaliteten och vattentillströmningen var god i 
brunnsområde 1 gjordes en utvärdering för att undersöka om ett ökat uttag av vatten 
var möjligt. Resultatet visade att ett ökat uttag på 50 l/s var möjligt under 
förutsättning att uttaget delades upp på två brunnar och att avståndet mellan dessa 
brunnar var över 200 m. 1986 färdigställdes brunn 1A. Brunnen är en 600 mm 
grusfilterbrunn som har ett djup på 25,0 m. Brunn 2 grävdes 1990 och ligger i 
Ignaberga. Brunnen är 24,7 m djup och även den är en grusfilterbrunn. En 
råvattenledning är kopplad till brunnen. Brunn 3 färdigställdes år 2000 och har ett 
djup på 28 m. Brunnen är inte inkopplad ännu, men har provpumpats för kontroll av 
vattenkvaliteten. Brunn 4 ligger i Lommarp, väster om Vinslöv, och färdigställdes på 
1980-talet. Brunnen är byggd som en grusfilterbrunn genom 600 mm borrning ner till 
28 m djup. 
 
Enligt vattenlagen fick Hässleholm kommun den 30 december 1998 tillstånd att ta ut 
maximalt 10 000 m3/dag (115 l/s) från anläggningen. Från vattenverket på 
Galgbacken försörjs över 22a000 personer med vatten, det vill säga personer som bor 
i Hässleholms tätort samt i några av kommunens mindre samhällen. För närvarande 
tas över 35% av råvattnet till denna försörjning från brunnarna på Kristianstadsslätten, 
men denna andel förväntas öka i framtiden. Detta gör att behovet av att skydda 
vattentäkten har ökat (Hässleholms Vatten AB 2002). 
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Figur 3.1.1 Brunnsområden för vattenskyddsområdet Ignaberg-Hässleholm 
(Modifierad från Hässleholms Vatten AB). 

3.2 Jordart och berggrund 
Geologin i området mellan Hässleholms tätort och Vinslöv kan grovt delas in i tre 
lagerföljder: urberg, sedimentära bergarter och jordlager. Den nordvästra delen av 
Kristianstadsslätten utgör en sänka i urberget som fyllts upp med sedimentära 
bergarter och överst ett jordlager, figur 3.2.1. Topografin över de sedimentära 
bergarterna är relativt flack i jämförelse med urberget. I södra delen av området 
sticker Nävlingeåsen upp i NV – SO riktning, figur 3.2.2. Åsen är en horst med branta 
förkastningar norrut. I den norra delen är övergången av sedimentär bergart till urberg 
gradvis och flikig vilket beror på att denna gräns har bildats genom erosion. Var 
gränsen mellan urberg och kalksten går för studieområdet visas i figur 3.2.3 
(Hässleholms Vatten AB 2002). 
 
Urberget är den understa och äldsta lagerföljden och består främst av gnejs men även 
inslag av amfibolit, hyperitdiabas och syenit förekommer. Gnejsen tillhör den 
kontinentala jordskorpan som bildades för 1 550 – 1 750 miljoner år sedan och som 
sedan dess har genomgått ett flertal deformationer och metamorfoser (Hässleholms 
Vatten AB 2002). De övre delarna av urberget är ofta söndervittrade till kaolin 
(Gustafsson 1997). 
 
För 80 – 65 miljoner år sedan låg Skåne ungefär på latituden 40 – 45 grader norr om 
ekvatorn. I Kristianstadsområdet var det en subtropisk skärgårdsmiljö som vi idag kan 
spåra i form av kalksten och sandsten (Gustafsson 1997). Dessa sedimentära bergarter 
avsattes i sänkan över urberget. De mäktigaste sedimentära lagren hittas framför allt i 
urbergssänkans djupaste delar i anslutning till den branta förkastningen på 
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Nävlingeåsens norra sida (Hässleholms Vatten AB 2002). Denna mäktighet kan 
uppgå till 50 – 60 meters djup. Närmast urberget förekommer lager av kvartssandsten, 
som sedan övergår i skiftande kalkrika sediment. Kalkhalten i kritaberggrunden, 
CaCO3-halt, kan vara upp mot 80 – 90% i den övre kalkstenen, medan i den djupare 
glaukonitsandstenen är halten CaCO3 bara cirka 3 – 5% (Gustafsson 1997).  Namnen 
på sedimenten benämns efter andelen kalk, vilket innebär att mer än 90% kalk är en 
kalksten, 90 – 50% kalk benämns sandkalksten, 50 – 10% kalk benämns kalksandsten 
och mindre än 10% kalk benämns sandsten. Sediment som är kalkrika är ofta 
välkonsoliderade och fasta men har en porositet på uppskattningsvis minst 10%, 
främst i samband med sprickor (Hässleholms Vatten AB 2002). 
 
När lagerföljden och strukturen av berglager studerats har ett flertal 
grundvattenmagasin påträffats i området, figur 3.2.1. Överst i jordlagren påträffades 
grundvattnet som en öppen akvifer (A). Under denna grundvattenyta, i jordlagren, 
fanns ett öppet magasin (B). För områden med grovkorniga jordlager, till exempel 
isälvs- och strandavlagringar, kan dessa magasin vara av stor betydelse vid 
vattenuttag. I den sedimentära berggrunden kunde två grundvattenmagasin särskiljas. 
Den första i den övre delen, vilken bestod av halvkonsoliderad kalksten eller 
okonsoliderad kvartssandsten (C) och den andra i den lägre belägna glaukonitiska 
kvartssandstenen (D). Det är främst i den lägre glaukonitiska kvartssandstenen 
Hässleholms kommun tar ut sitt vatten då detta magasin är det mest vattenförande. 
Närmast Nävlingeåsen kan det övre grundvattenmagasinet vara öppet (E) medan i 
övriga områden bedöms magasinet vara slutet (op.sit). 
 

D
C

BAE

N

S
Urberg

I huvudsak okonsoliderad sandsten 

I huvudsak konsoliderad kalksten 

Morän 

Isälvsavlagringar 

Glacial lera och silt 

Strandavlagringar 

Figur 3.2.1 Schematisk bild av jord- och berglagrens uppbyggnad inom nordvästra
Kristianstadslätten. A – Grundvattenyta i jordlager, B – Öppet magasin i jordlager,
C – Öppet/slutet magasin i sedimentberggrund, D – Slutet magasin i
sedimentberggrund och E – Grundvattenyta/tryckyta i sedimentberggrund
(Modifierad från Hässleholms Vatten AB 2002). 
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Genom tryckskillnader mellan de olika magasinen uppstår en vertikal transport av 
vatten, det vill säga ett läckage genom hydraulisk kontakt. Riktningen på vattnet kan 
vara såväl uppåt som neråt. Då ett grundvattenuttag sker i ett slutet magasin, till 
exempel i den glaukonitiska kvartssandstenen, förstärks tryckskillnaden mellan denna 
och det övre magasinet. Detta medför att den vertikala grundvattentransporten nedåt 
ökar (op.sit). 
 

igur 3.2.2 Digital höjdmodell, DEM, över vattenskyddsområdet med dess omnejd 

rdtäcket i området har en mäktighet på 2 – 15 meter över de sedimentära 

F
(LMV 2002). 
 
Jo
bergarterna. Närmast berggrunden täcks stora delar av området med ett lager av 
morän. Djupet på moränlagret varierar mellan ett par meter till 15 meter. Delar av 
moränen täcks av sorterade jordarter vilka skapades under inlandsisens avsmältning. 
Över de glaciala avlagringarna kan till sist torv och svämsediment förekomma, men 
dessa har sällan en mäktighet på över 2 meter (op.sit). 
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Figur 3.2.3 Dominerande jordart i området är morän med inslag av bland annat 
isälvsediment och sand. Norr om berggrundsgränsen föreligger kalksten medan söder 
om hittas urberg i form av gnejs (SGU 1997). 

3.3 Markanvändning 
Enligt Röda kartans markanvändningsskikt är den totala arean av det särskilt känsliga 
vattenskyddsområdet 15,2 km2. Av denna yta är 9,7 km2 öppen mark, 4,7 km2 
skogsmark och 0,8 km2 tätort, figur 3.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 %

31 % 

5 %

Figur 3.3.1 Markanvändningen, enligt Röda kartan, i vattenskyddsområdet. 
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4 Data  
Från Hässleholms kommun: 

• Enkätsvar 
• Fastighetsgränser i digitalt format 
• Fastighetsnummer 
• X och Y koordinater för varje fastighet 
• Brunnsområden 
• Det inre särskilt känsliga skyddsområdets utbredning 

 
Från Lantmäteriverket – LMV: 

• Röda kartan 
• Digital höjdmodell – DEM med 50 m upplösning, kartbladen 3efg, 4efg, 5efg 

 
Från Sveriges Geologiska Undersökningar – SGU: 

• Jordartskarta i digitalt format – kartbladen 3efg, 4efg, 5efg 
• Grundvattennivålinjer från oktober 1994 – papperskarta 
• Grundvattentillgångar i Hässleholmskommun från SGU 1997. Serie An nr 2 – 

södra delen. Ingår även i Hässleholms kommuns miljöprogram som rapport 
4/96. 

 
Samtliga kartdata är i referenssystemet Rikets Triangelnät från 1990 (RT90) 2,5 gon 
väst. 
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5 Modellbeskrivning 

5.1 DRASTIC-modellen 
DRASTIC-modellen är utvecklad av National Water Well Association (NWWA) på 
uppdrag av USAs naturvårdsverk United States Environmental Protection Agency 
(USEPA) på 1980-talet som ett standardiserat verktyg för att ta fram var en potentiell 
grundvattenförstörelse skulle kunna inträffa utifrån rådande hydrogeologiska faktorer. 
En kombination av klassning och viktning av dessa faktorer ger ett relativt 
sårbarhetsvärde, ett DRASTIC-index (University of Texas 2002). 
 
Grundvattnets sårbarhet är ett begrepp som internationellt har definierats på flera sätt. 
Engelskans betydelse av ordet ”vulnerable” är: ”som är möjlig eller lätt att såra”. Efter 
Roséns (1991) definition av ”grundvattnets sårbarhet” definieras termen i detta arbete 
som grundvattnets mottaglighet för skada från en förorening. Begreppet sårbarhet är 
enbart kopplat till de hydrogeologiska och geokemiska förutsättningarna att förhindra 
förorening av grundvattnet (Rosén 1991). 
  
Ordet DRASTIC står för de sju parametrar som används i modellen för att beräkna 
fram indexvärdet:  
djupet till grundvattenytan (D),  
grundvattenbildning (R),  
akviferens material (A),  
jordmån (S),  
topografi (T),  
den omättade zonens material under jordmånen (I) och  
hydraulisk konduktivitet (C), se figur 5.1.1.  
 
Modellen togs fram för att vägleda planeringen av var grundvattnet ska skyddas och 
kontrolleras. Till exempel kan ett högt DRASTIC-index ge råd om var en ökad 
övervakning bör bedrivas. Modellen är framtagen för bekämpningsmedel som sprids 
på markytan och inte för ett eventuellt läckage i marken (University of Texas 2002). 
Sårbarhetskartering är i flera avseende ett omtalat ämne, där de flesta forskare är 
överens om att en kartering är viktig och värdefull men är oense om hur den bör 
utföras (op.sit). 
 
När NWWA tog fram DRASTIC arbetades två typer av tillämpningar fram, dels en 
generell där föroreningars egenskaper endast mycket översiktligt beaktades, dels en 
mera specifik med avseende på bekämpningsmedel, främst inom jordbruket. I detta 
arbete har endast den sistnämnda, specifika modellen för bekämpningsmedel 
beräknats. Skillnaderna mellan tillämpningarna ligger i viktningen för de sju 
parametrarna (op.sit). 
 
Parametrar i DRASTIC är statiska och beskriver endast hydrogeologiska förhållanden 
som inte varierar, sett över långa tidsperioder. DRASTIC tar inte hänsyn till olika 
föroreningars specifika egenskaper eller hur de hamnat i det aktuella området. 
Systemet ska därför inte jämföras med metoder som syftar till att utvärdera en 
befintlig föroreningssituation eller hur den utvecklas med tiden (op.sit). 
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För utarbetandet av klassificeringsmetodiken i DRASTIC tillämpades ett så kallat 
konsensus- eller ”delphi”-förfarande. Detta innebar att en expertgrupp på cirka 40 
personer med varierande vetenskaplig bakgrund medverkade i detta arbete. Under 
delphi-förfarandet diskuterade expertgruppen ett problem. De synpunkter och resultat 
som framkom vid diskussionen utvärderades och sammanfattades av en utomstående 
grupp. Därefter diskuterades problemet igen i expertgruppen med utgångspunkt från 
utvärderingen av den förra diskussionens resultat. Denna procedur upprepades ett 
antal gånger för varje problem vilket ledde till att slutresultatet blev en kompromiss 
av åsikter hos de olika personerna i expertgruppen. Proceduren används vanligen då 
komplicerade samband skall utvärderas utan att en tillräcklig mängd tillförlitlig data 
finns till förfogande (op.sit). 

Figur 5.1.1 De sju DRASTIC-faktorerna baseras på information från; vatten 
reservoar, digital höjdmodell, berggrund och jordart. Bilden är modifierad från 
Texas Water Resources Institute (1990). 
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5.1.1 Parametrar 
De sju DRASTIC parametrarna beskriver grundvattnets rörelser till, genom och ut 
från ett givet område. Parametrarna utgår ifrån vattnets rörelser i marken utifrån de 
hydrogeologiska förutsättningar som råder i området. I indexet tas ingen hänsyn till 
eventuella variationer hos olika bekämpningsmedel, till exempel hur lättlösliga de är 
eller hur hårt de binds till jordpartiklar (Rosén 1991). Figur 5.1.1.1 visar en 
schematisk tvärsnittsbild över var de sju parametrarna är verksamma.  
 
D   –  Djupet till grundvattennivån (Depth to watertable) beskriver avståndet, i 

meter, från markytan till grundvattennivån och har betydelse för hur lång tid 
som bekämpningsmedlet kan reagera kemiskt och biologiskt i jorden genom 
spridning, oxidation, naturlig nedbrytning, upptagning (The University of 
Texas 2002). Då grundvattennivån är nära markytan innebär det att 
bekämpningsmedlen har kortare tid på sig att brytas ner och därmed en större 
risk för läckage av bekämpningsmedel till grundvattennivån (Eckenstein et al. 
1998). Djupet till grundvattenytan har generellt en stor betydelse för jordar 
med låg genomsläpplighet. För att få maximal nedbrytning av 
bekämpningsmedlet krävs en tillräcklig mäktighet av finkornigt material i den 
omättade zonen. Vid en viss grundvattenbildning bestäms djupet till 
grundvattenytan till stor del av den hydrauliska konduktiviteten, det vill säga 
det geologiska materialets förmåga att leda undan det bildade grundvattnet. 
Grundvattenytan ligger därför vanligen djupare i grövre, sorterade material än 
i finare och osorterade (Rosén 1991). 

 
Då marken innehåller halvinstängda akviferer kan användaren av DRASTIC 
själv välja att klassa akviferen som antingen helt innesluten eller helt öppen. I 
de fall då det är flera akviferer över varandra kan endast den översta akviferen 
räknas (Radig 1997).  

 
R   – Grundvattenbildning (Net Recharge) är den totala mängden vatten som 

infiltrerar ner i markytan och perkolerar till akviferen under ett år. Det tas 
således inte någon hänsyn till infiltrationens intensitet eller fördelning över 
året (Rosén 1991). Det är med denna process som bekämpningsmedlen 
transporteras till akviferen och därför ger en stor grundvattenbildning en större 
sårbarhet för ökad mängd av bekämpningsmedel i grundvattnet 
(Thirumalaivasan 2001). I Roséns licentiatuppsats (1991) skriver han att detta 
kan antas vara sant tills mängden perkolerat vatten blir så stor att en betydande 
utspädning av bekämpningsmedlet äger rum. Denna utspädning korrigeras av 
expertgruppen genom att inte bestämma en övre gräns då 
grundvattenbildningen har en spädande effekt, utan istället tilldela denna 
parameters maxpoäng till 9 istället för 10. Genom att maximera poängen till 9, 
indikerar DRASTIC att en hög grundvattenbildning kan ha en positiv, 
spädande effekt och därmed bör inte högsta möjliga poäng sättas (Rosén 
1991). 
 
Grundvattenbildningen är i DRASTIC väl relaterad till nettonederbörden, det 
vill säga den totala nederbörden minus evapotranspirationen. Förutom 
mängden vatten som kommer av infiltrationen från nederbörden, påverkar 
även konstbevattning, spillvattensutlopp samt de hydrauliska förhållandena, 
till exempel om det är ett in- eller utströmningsområde, det totala tillflödet av 
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grundvatten. Detta tas inte hänsyn till i modellen (Radig 1997). Enligt 
Gustafsson (1997) beror grundvattenbildningen till de övre jordlagren främst 
på dessa lagers genomsläpplighet. Där jordarterna består av grus och sand 
infiltreras nästan hela nettonederbörden, medan inom lerområden rinner större 
delen av nettonederbörden av som ytvatten eller dräneringsvatten. Den 
fortsatta grundvattentransporten till akvifererna i jordlagrens undre delar och 
berggrunden är förutom de olika lagrens genomsläpplighet beroende på 
tryckskillnaden mellan de olika grundvattennivåerna (Gustafsson 1997). På 
grund av att det är svårt att göra exakta mätningar på grundvattentillflödet kan 
Williams och Kissels ekvation användas, vilken bygger på en indelning av 
hydrogeoloiska jordgrupper (The University of Texas 2002).  

 
För att räkna ut vattenbildningen som når grundvattennivån används:  

  
 Ekvation 5.1.1.1 Williams och Kissels ekvation. 

PIa = (P – 10,28)2 / (P + 15,43) för hydrogeologisk jordgrupp A 
 

PIb = (P – 15,05)2 / (P + 22,57) för hydrogeologisk jordgrupp B 
 

PIc = (P – 19,53)2 / (P + 29,29) för hydrogeologisk jordgrupp C 
 

PId = (P – 22,67)2 / (P + 34,00) för hydrogeologisk jordgrupp D 
 
där 
PIx = grundvattenbildningen/år 
P = den genomsnittliga årsnederbörden i tum/år 
(The University of Texas 2002). 
 

 De hydrogeologiska jordgrupperna A, B, C och D är indelade efter olika 
jordars permeabilitet, tabell 5.1.1.1. 

 
 Tabell 5.1.1.1 De hydrogeologiska jordgrupperna A, B, C och D är indelade 

efter permeabiliteten (The University of Nevada 2002). 
Hydrogeologisk 

grupp 
Infiltrations 

klass 
Permeabilitet  

m/dygn (tum/h) 
Avrinnings 
potential 

Jordens 
textur 

A hög >3,81 (> 6) låg grov 
B medel 1,22 - 3,81 (2 -  6) medel måttligt grov
C låg 0,37 - 1,22 (0,6 - 2) medel måttligt fin 
D mycket låg < 0,37 (< 0,6) hög fin 

 
A    – Akviferens material (Aquifer media). Parametern hänvisar till det 

konsoliderade och okonsoliderade berg som fungerar som en akvifer. Ju större 
kornstorleken är och ju mer frakturer eller öppningar det förekommer till 
akviferen, desto högre är permeabiliteten och därmed ökad risk för spridning 
av bekämpningsmedel i grundvattnet. I okonsoliderade akviferer baseras 
klassningarna på hur välsorterat materialet är och hur stor mängd det är av fint 
material i akviferen. I konsoliderade akviferer baseras klassningen främst på 
hur porös berggrunden är i sin helhet och sedan på hur porös berggrunden är 
längs frakturer och lagerplan (Eckenstein et al. 1998). Adsorption och kemiska 
reaktioner förekommer i den mättade zonen men generellt med lägre intensitet 
än ovan grundvattenytan (Rosén 1991). 
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S    – Jordmån (Soil media). Jordmånens material omfattar den översta delen av 
markprofilen där biologisk aktivitet och kemiska processer har en viktig 
betydelse för materialets sammansättning. Aktiviteterna och processerna sker i 
allmänhet snabbare i jordmånen än i de lägre zonerna. Orsaken till detta är att 
större bakteriell aktivitet och att större andel ler och organiskt material 
återfinns i jordmånen (Rosén 1991).  

 
Jordmån av olika material har olika vattenhållande egenskaper, vilket har stor 
betydelse för hur lång tid det tar för ett bekämpningsmedel att nå 
grundvattennivån (Thirumalaivasan 2001). Generellt gäller det att ju mindre 
kornstorleken är och ju mindre förmåga leran har att svälla och krympa, desto 
mindre troligt är det att bekämpningsmedlet når grundvattnet (Eckenstein et 
al. 1998).  
 
Indelningen av jordmånens material som används i DRASTIC är hämtad från 
Soil Conservation Service (1951) i USA. Indelningen bygger på texturen i 
materialet och är inte direkt relaterad till växtlighet eller markanvändning. Då 
DRASTIC är framtagen i USA bygger poängindelningen på amerikanska 
jordmaterialsindelningar såsom ”loam”. ”Loam” är en benämning på ett 
jordmaterial med en kornstorleksfördelning enligt följande: 25 – 50% silt, 7  – 
27% ler och 0 – 50% sand. Svensk översättning finns inte tillgänglig (Rosén 
1991). 
 
De jordar som förekommer i Sverige har i flera fall inte genomgått en lika 
långtgående vittringsprocess som områden som inte varit nedisade. Detta gör 
att det svenska jordmånsmaterialet i stor utsträckning liknar det geologiska 
ursprungsmaterialet. Rosén (1991) anser därmed att eftersom inslaget av 
organiskt material i jordmånen har en betydande variation beroende på 
markanvändning, borde en indelning av markanvändningen i förhållande till 
jordmån göras för svenska förhållanden. Någon indelning har inte gjorts i detta 
arbete då det krävs mätstudier som visar vilken betydelse  markanvändningen 
har för grundvattnets sårbarhet. 

 
T    – Topografi (Topography). Topografin refererar till den lutning som råder vid 

markytan. Topografin kan ge en indikation på om det är risk för ytavrinning 
eller om bekämpningsmedlet kommer att förbli kvar tillräckligt länge på 
spridningsplatsen för att kunna infiltreras ner i marken. Där lutningen är låg 
blir ytavrinningen liten och potentialen för läckage av bekämpningsmedel till 
grundvattennivån blir större än om det är brant (Eckenstein et al. 1998). 

 
I    – Den omättade zonens material under jordmånen (Impact of the vadose zone 

material). I DRASTIC antas att ju större kornstorlek och ju fler större sprickor 
hos materialet, desto högre blir sårbarheten för grundvattnet. Den omättade 
zonens egenskaper anses allmänt vara av stor betydelse för fördröjning och 
nedbrytning av bekämpningsmedel och spelar en viktig roll vid bedömningar 
av sårbarhet (Rosén 1991). 

 
Indelningen av materialtyper är i stort sett densamma som för akviferens 
material och även här finns möjlighet att beskriva relativa skillnader hos 
samma materialtyp mellan olika områden. En viktig skillnad som Rosén 
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(1991) har kommit fram till är att morän inte finns representerad i den 
omättade zonens material under jordmånen, vilket är en justering som bör tas 
med i svenska förhållanden.  

 
C   – Hydraulisk konduktivitet (Hydraulic Conductivity). Den hydrauliska 

konduktiviteten refererar till den hastighet som vattnet flödar med genom 
akviferen. I DRASTIC antas att ju högre hydraulisk konduktivitet, desto större 
är förutsättningarna för att bekämpningsmedlet hinner spridas över ett större 
område innan de kan fastläggas eller brytas ner i det geologiska materialet 
(Rosén 1991). I DRASTIC är poängindelningen vald efter amerikanska 
enheter det vill säga gallon/dag/kvadratfot (gpd/ft2). För att bättre anpassa 
poängindelningen har Rosén (1991) justerat den hydrauliska konduktiviteten 
till svenska förhållanden. Anledningen till denna justering är på grund av att 
denna skala ger en otymplig indelning. Flera typer av akviferens material 
tenderar att hamna utanför i en sådan skala, till exempel morän. Med hänsyn 
till att hydraulisk konduktivitet vanligen anges och bedöms i meter per sekund 
med hela tiopotenser blir indelningen i fraktioner av tiopotenser inte möjlig att 
tillämpa (Rosén 1991).  

 

T 

S

grundvattennivån 

nederbörd 

D R

A C
I

isälvssediment

morän 

kalkstensberggrund 

Figur 5.1.1.1 Ett schematiskt tvärsnitt av marken som beskriver var de sju 
parametrarna är verksamma. 
 
Det viktigaste kännetecknet för DRASTIC-modellen är systemet hur de olika 
numeriska faktorerna skall klassificeras, viktas och poängsättas i relation  till 
varandra.  
 

• Klassificering: Varje DRASTIC parameter är indelad i intervall (D, R, T och 
C) eller materialtyper (A, S och I) som poängsätts efter hur stor betydelse de 
har för att ett bekämpningsmedel skall nå ner till grundvattennivån, tabell 
5.1.1.2a-g. En låg poäng hos parametern är bättre med hänsyn till 
grundvattnets sårbarhet än en hög. För parametrarna A och I anges både en 
”typ”-poäng och ett poängintervall. Användaren har därmed möjlighet att 
ändra poängen inom dessa intervall för ett visst geologiskt material med 
hänsyn till variationer i materialets egenskaper (Rosén 1991).  

 
• Vikt: Viktningen representerar ett försök till att definiera betydelsen relativt 

varje parameter för att ett bekämpningsmedel kommer ner till grundvattnet. 
Viktningen är från 1 till 5, tabell 5.1.1.3 (op.sit). 
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Tabell 5.1.1.2a-g Indelning och klassning av DRASTIC parametrarna (Rosén 1991). 
a)            b) 
  Djupet till grundvattennivån  Grundvattenbildning   

D (m) Poäng  R cm/år (tum/år) Poäng 
0 - 1,5 10  0 - 5 (0 - 2) 1 

1,5 - 4,5 9  5 - 10 (2 - 4) 3 
4,5 - 9 7  10 - 17 (4 - 7) 6 
9 - 15 5  17 - 25 (7 - 10) 8 
15 - 23 3  > 25 ( > 10) 9 
23 - 30 2    

> 30 1    
 
c) 

Akviferens material     
A (material) Poäng Typ-poäng

Massiv skiffer 1 - 3 2 
Kristallint berg 2 - 5 3 

Vittrat kristallint berg 3 - 5 4 
Morän 4 - 6 5 

Skikt av sandsten eller kalksten 5 - 9 6 
Massiv sandsten 4 - 9 6 
Massiv kalksten 4 - 9 6 
Sand och grus 4 - 9 8 

Basalt 2 - 10 9 
Karstkalksten 9 - 10 10 

 
d)      e) 

Jordmån    Topografi   
S (material) Poäng  T (%)  Poäng 

Mycket tunn eller ingen jordmån 10  0 - 2 10 
Grus 10  2 - 6 9 
Sand 9  6 - 12 5 
Torv 8  12 - 18 3 

Svällande och/eller aggregerande lera 7  > 18 1 
Sandig ”loam” 6    

”Loam” 5    
Siltig ”loam” 4    
Lerig ”loam” 3    

Homogen lera 1    
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f) 
Den omättade zonens material under jordmånen 

I (material) Poäng Typ-poäng 
Tätande lager 1 1 

Silt/lera 2 - 6 3 
Skiffer 2 - 5 3 

Kristallint berg 2 - 8 4 
Kalksten 2 - 7 6 
Sandsten 4 - 8 6 

Skikt av kalksten eller sandsten 4 - 8 6 
Sand och grus med stor del silt 4 - 8 6 

Sand och grus 6 - 9 8 
Basalt 2 - 10 9 

Karstkalksten 8 - 10 10 
 
g) För att bättre anpassa poängindelningen har Rosén (1991) justerat den 
    hydrauliska konduktiviteten till svenska förhållanden. Gpd/ft2 står för gallon 
    per dag per kvadratfot.  

Konduktivitet     
C (gpd/ft2)        = C (m/s) C Justerat intervall för Sverige (m/s) Poäng 

> 2000 > 1*10-3 > 10-2 10 
1000 - 2000 5*10-4 - 1*10-3 10-3 - 10-2 8 
700 - 1000 3*10-4 - 5*10-4 10-4 - 10-3 6 
300 - 700 1,5*10-4 - 3*10-4 10-5 - 10-4 4 
100 - 300 5*10-5 - 1,5*10-4 10-6 - 10-5 2 

1 - 100 < 5*10-5 < 10-6 1 
 
Tabell 5.1.1.3 Viktningen för de olika parametrarna (Lobo-Ferreria 1993, Rosén 
1991). 
Parametrar DRASTIC för bekämpningsmedel 
D - Djup till grundvattennivån 5 
R - Grundvattenbildning 4 
A - Akviferens material 3 
S - Jordmån 5 
T - Topografin 3 
I - Den omättade zonens material under jordmånen 4 
C - Hydraulisk konduktivitet 2 
 

5.1.2 Beräkning av index 
För att beräkna ett DRASTIC index multipliceras varje klassningsvärde, enligt tabell 
5.1.1.2, med viktningen för faktorn, enligt tabell 5.1.1.3. Dessa värden summeras 
sedan ihop, ekvation 5.1.2.1. 
 
Ekvation 5.1.2.1 Beräkning av DRASTIC-index. 
DRASTIC Index = D*Dv + R*Rv + A*Av + S*Sv + T*Tv + I*Iv + C*Cv
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där 
D = djupet till grundvattennivån 
Dv = vikten för djupet till grundvattennivån 
R = grundvattenbildning 
Rv = vikten för grundvattenbildning 
A = akviferens material 
Av = vikten för akviferens material 
S = jordart 
Sv = vikten för jordart 
T = topografi 
Tv = vikten för topografi 
I = betydelsen av materialet i den omättade zonen 
Iv = vikten för betydelsen av materialet i den omättade zonen 
C = hydraulisk konduktivitet 
Cv = vikten för hydraulisk konduktivitet 

5.1.3 Användningsområden 
Resultatet från en DRASTIC-modell kan vara ett bra komplement inom flera 
verksamheter, till exempel:  
 

• Lokalisering av områden, vilka relativt andra områden är lämpade för 
miljöstörande verksamhet med hänsyn till grundvattnet. 

• Utvärdering av grundvattnets sårbarhet i områden belastade med 
miljöförstörande verksamhet. 

• Komplettering av grundvattenskydd längs hårt belastade väg- och 
järnvägssträckor. 

• Översiktlig bedömning av grundvattentillgångar och hotbilden för dessa. 
• Planering av program för återställning av exempelvis nedlagda avfallsdeponier 

(Rosén 1991). 

5.2 GUS-index 
För att kunna förutspå om ett nytt bekämpningsmedel kommer att skada miljön är det 
nödvändigt att studera hur medlet uppför sig i olika miljöer, inte bara de 
hydrogeologiska förutsättningarna som i DRASTIC. Till exempel kan ett nytt medel 
som kommer ut på marknaden i Europa bli använt både i södra Italien och i norra 
England. Dessa platsers klimat och jordar skiljer sig markant, vilket medför att risken 
ökar för att ett bekämpningsmedel kan reagera olika i olika miljöer. Detta kan i sin tur 
medföra olika stora miljökonsekvenser. En vanlig skillnad mellan två geografiskt 
skilda platser är när på året ämnet sprids samt hur ämnet sprids. För att göra en 
riskanalys för ett nytt ämne krävs det därför information om tänkbara konsekvenser på 
miljön i för varje enskilt fall. Att samla in all denna information för varje ämne kräver 
både mycket tid och pengar (Coolen et al. 2000). Det är många forskare som skrivit 
om hur riskanalyser av bekämpningsmedel bättre och enklare kan anpassas till flera 
miljöer (Gustafson 1989, Hollis 1991, Hornsby 1992, Jury et al. 1987).  
 
Enligt Coolen et al (2000) är Gustafsons analysmetod (1989), för att förutspå ett 
bekämpningsmedels eventuella läckage till grundvattnet, den mest använda och kända 
metoden. Denna metod bygger på ett index som ger ett mått på mobiliteten av ett 
bekämpningsmedel. Utifrån det så kallade GUS-indexet (Groundwater Ubiquity 
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Score) klassas den potentiella risken för att ett specifikt bekämpningsmedel kan läcka 
ner genom jorden och nå grundvattnet (Cooper och Zheng 1995). Metoden baseras på 
data från USA och enligt de undersökningar Gustafson gjort kan bekämpningsmedel 
delas upp i sådana som ger ett läckage till grundvattnet och sådana som inte ger ett 
läckage. En fördel som gör att GUS indexet är att fördra framför många andra 
metoder är att det baseras på data från både aktuella observationer samt historiska 
data (Coolen et al. 2000). 
 
Enligt Gustafson (1989) är upptagningskoefficienten, Koc, och bekämpningsmedlens 
halveringstid i jord, DT50, de mest relevanta fysikaliska variablerna för att få ett mått 
på risken av läckage av bekämpningsmedel i jorden ner till grundvattnet. Dessa två 
variabler är att föredra på grund av att variationerna av läckage mellan olika 
bekämpningsmedel är väl relaterat till de skillnader som råder i jordartens organiska 
materialinnehåll. GUS index beräknas enligt ekvation 5.2.1 (Gustafson 1989). 
 
Ekvation 5.2.1 

)log4(*)50(log 1010 KocDTGUS −=  
 
där  
DT50 = Bekämpningsmedlens halveringstid i jord. 
Koc = Bekämpningsmedlens upptagningskoefficient till jord, se ekvation 2.4.3.2.2. 
 
Ett bekämpningsmedel som har en kort halveringstid i jord med ett högt Koc värde 
ger ett lägre GUS värde än om bekämpningsmedlet hade haft en lång halveringstid 
och ett lågt Koc värde. Enligt Gustafson (1989) tyder data på att bekämpningsmedel 
med GUS värden över 2,8 resulterar i hög sårbarhet för läckage till grundvattnet, 
GUS-värden mellan 1,8 till 2,8 är en mellanzon där läckage kan förekomma och vid 
GUS-värden under 1,8 förväntas inget läckage till grundvattnet. Kerle et al (1996) 
däremot delar in GUS-index i sex olika nivåer efter hur mobilt bekämpningsmedlet är 
i jorden, tabell 5.1.5.  
 
Tabell 5.2.1 Inklassning av GUS index efter hur mobilt bekämpningsmedlet är i jord 
enligt Kerle et al (1996). 

GUS index Mobilitet 
< 0,1 Extremt låg 

0,1 - 1,0 Mycket låg 
1,0 - 2,0 Låg 
2,0 - 3,0 Måttligt 
3,0 - 4,0 Hög 

> 4,0 Mycket hög 
 

_____________________________________________________________________ 
38



 Sårbarhetskartering av bekämpningsmedels läckage till grundvattnet 
Tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberg-Hässleholm 

 

6  Metod 
Detta kapitel är uppdelat i två sektioner; beräkningen som ligger till grund för 
sårbarhetskartering utifrån modellen DRASTIC samt en jämförelse mellan 
sårbarhetskarteringen och den geografiska lokaliseringen av var de mest mobila 
kemiska bekämpningsmedlen använts i vattenskyddsområdet. 

6.1 Framtagande av sårbarhetsindex med DRASTIC 
Vid kartering av vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm efter hur sårbart 
området är för att kemiska bekämpningsmedel skall nå ner till grundvattnet, användes 
modellen DRASTIC. Parametrarna i DRASTIC beskrivs i kapitel 5.1.1. 
Underlagsmaterialet för att beräkna ett DRASTIC-index är digitala höjdmodeller 
(DEM) från Lantmäteriverket, grundvattentillgångar och grundvattenskydd som SGU 
karterat samt digitala jordartskartor 3D5e,f,g, 3D4e,f,g och 3D3e,f,g från SGU.  
 
DEM:ens upplösning är på 50 meter och denna har valts även för övriga dataskikt. 
Programvaran som har använts är ArcView 3.2, ArcGIS 8.2 samt Idrisi.  
 
Vid inklassning av parametrarna akviferiskt material (A) och den omättade zonens 
material under jordmånen (I) har ”typ”-poängen använts, tabell 5.1.1.2. Vid 
inklassningen av den hydrauliska konduktiviteten (C) valdes Roséns 
intervallanpassning till svenska förhållanden. 
 
En av SGU:s jordartsklasser är fyllnadsmaterial. Då det inte är känt vilken kornstorlek 
fyllnadsmaterial har, klassas detta som grus i samtliga fall för att inte minska 
sårbarheten, det vill säga ”värsta fallet”. De parametrar som grundar sig på 
jordartskartan ger i samliga fall en hög poäng vid förekomsten av grus i jämförelse 
med övriga jordartsklasser.   

6.1.1 Djupet till grundvattennivån (D) 
Djupet till grundvattnet är avståndet i meter från markytan till grundvattenytan. I de 
fall då det är flera akviferer över varandra, vilket gäller för detta vattenskyddsområde, 
kan enligt Radig (1997) endast djupet till den översta akviferen räknas. För att 
beräkna detta avstånd användes en DEM, digitala grundvattennivålinjer framtagna av 
SGU oktober 1994, samt punktdata från SGU:s brunnsdataarkiv. 
Grundvattennivåkurvorna var angivna i meter över havet och hade en ekvidistans på 
fem meter.  
 
För att beräkna en kontinuerlig yta med djupet till grundvattnet krävdes en 
interpolation. Ett flertal interpolationer testades för att på bästa sätt återskapa djupet. I 
ett första försök användes SGU:s brunnsdatapunkter för att interpolera fram djupet till 
grundvattennivån. Problemet var dock att antalet punkter inom området var för litet 
för en tillförlitlig interpolation.  
 
Vidare studerades de isolinjer för grundvattennivå som SGU tagit fram över delar av 
vattenskyddsområdet. Dessa linjer grundas delvis på de brunnspunkter som mättes i 
oktober 1994. Planen var att utifrån punkter med grundvattennivån, i meter över 
havet, interpolera fram en kontinuerlig nivå. För att sedan beräkna djupet i varje cell 
subtraherades DEM:ens raster med den interpolerade grundvattenytan. Linjerna 
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gjordes om till punkter. Dessa punkter glesades ut till var femte punkt längs linjerna 
räknat. Varannan av dessa punkter, det vill säga var tionde punkt från samtliga 
punkter, användes till interpolation medan den andra hälften användes som 
utvärderingspunkter av interpolationen. Utgallringen av punkter gjordes för att 
utgångspunkterna till interpolationen skulle bli mer jämt fördelad. Om för många 
punkter är med längs en isolinje finns det risk för ett terassformat 
interpolationsresultat (Eklundh 2000).  
 
Flera interpolationer gjordes utifrån de punkter som återstod. Resultatet gav i samtliga 
interpolationsförsök en stor spridning av djupet. Dessutom fick stora områden 
negativa djupvärden. Orsaken till detta visade sig vara att SGU:s 
grundvattennivålinjer bitvis låg över markytan i jämförelse med DEM:en. Vidare 
gjordes även försök att utifrån SGU:s grundvattennivålinjer samt SGU:s brunnsdata 
hitta ett statistiskt samband mellan djupet till grundvattennivån och altituden för 
vattenskyddsområdet.  
 
Ett försök att finna en ekvation för djupet till grundvattennivån, med hjälp av en 
regressionsanalys mellan grundvattennivån och markytan, inom vattenskyddsområdet 
gjordes också. Resultatet gav dock orimligt stort djup till grundvattennivån i delar av 
vattenskyddsområdet vilket medförde att metoden kasserades.   
 
Den slutliga och hittills bästa beskrivningen av djupet till grundvattennivån 
beräknades genom att använda de punkter som utglesats från SGU:s 
grundvattennivålinjer. Detta gjordes i följande steg: 

1. I punkterna extraherades markytans höjd från DEM:en. 
2. DEM:ens höjd subtraherades med grundvattenytans höjd över havet. 
3. De interpolationspunkter som visade sig ha ett negativt djup och låg i 

ytterkanten av en grundvattensnivålinje plockades bort, då de ger ett 
missvisande resultat. Med negativt djup innebär där grundvattenytan låg över 
markytan. 

4. Kvar var det 62 punkter vilka visas i figur 6.1.1.1.  
5. Interpolationen utfördes på dessa 62 punkter som beskrev djupet till 

grundvattennivån i meter under markytan (mumy). 
6. Spridningen på djupvärden i det interpolerade skiktet låg mellan -1,6 och 30 

mumy. 
I tabell 6.1.1.1 visas fördelningen av antalet celler i de olika DRASTIC-intervallen 
efter interpolationen. Totalt var 53 celler negativa efter interpolationen. 
 
Tabell 6.1.1.1 Fördelningen av celler i de olika intervallen.  

Intervall Poäng Antal celler i vattenskyddsområdet 
< 0 10 53 

0 - 1,5 10 124 
1,5 - 4,5 9 1033 
4,5 - 9 7 3128 
9 - 15 5 993 
15 - 23 3 638 
23 - 30 2 98 

> 30 1 0 
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Figur 6.1.1.1 Lokalisering av interpolationspunkter samt utvärderingspunkter. 
 
För interpolationen användes en avståndsviktad medelvärdesinterpolation (IDW). 
Detta är en lokal interpolationsmetod som bygger på att punkter som ligger nära 
cellen skall ha ett större inflytande på resultatet än de punkter som ligger längre bort. 
Det inverterade avståndet till punkterna upphöjt till en exponent (k), ekvation 6.1.1.1, 
används som viktning.  
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I täljaren multipliceras respektive punktvärde med sin vikt och i nämnaren summeras 
vikterna, vilket ger att den totala summan av vikterna normaliseras och blir ett. Sätts 
exponenten k till 0 blir viktvärdet 1. Sätts k till 1 blir varje punkt direkt proportionellt 
till avståndet från den interpolerade cellen och sätts k till 2 blir de punkter som ligger 
nära cellen viktad i proportion till kvadraten på avståndet (Eklundh 2000). 
 
I interpolationen av grundvattennivån valdes vikten k till 2 och antalet punkter i 
sökfönstret till 12 stycken. Valet av värdena på dessa parametrar bestämdes efter ett 
antal testinterpolationer se tabell 6.1.1.2. När vikten vid IDW interpolationerna sattes 
till 1 blev spridningen i resultatet bra men med en kraftig så kallad bulls-eye-effekt.   
Denna effekt innebär att interpolationspunkterna markeras tydligt i resultatet som 
toppar eller sänkor i jämförelse med närliggande celler. 
 
Tabell 6.1.1.2 Interpolationsförsök med olika vikter och storlekar på sökfönstret.  
Interpolations

metod 
Antal punkter i 
interpolationen Vikt Spridning på 

djupresultat Anmärkning 

IDW 15 1 -0,238 - 26,103 Bull-eye-effekt 
IDW 12 1 -0,479 - 26,687 Lite bull-eye-effekt 
IDW 12 2 -1,481 - 29,884 Ok 
IDW 10 2 -1,493 - 29,893 Ok 

 
Den interpolerade djupkartan klassades in efter de intervall, tabell 5.1.1.2a, som 
beskrevs i DRASTIC-modellen. Totalt var det 53 celler av 6067 som var negativa i 
djupkartan. Dessa celler klassades till noll och ingick därmed i djupintervallet 0 – 1,5 
mumy, tabell 6.1.1.1. 
 
För att bedöma resultatet av interpolationen gjordes två utvärderingar. I den första 
utvärderingen användes den andra hälften av punkter från SGU:s 
grundvattennivålinjer, markerade som kryss i figur 6.1.1.1. Totalt ingick 50 punkter i 
denna utvärdering. Varje punkt innehöll information om grundvattennivån i meter 
över havet. Till samma tabell lades markhöjden från DEM:en och det interpolerade 
grundvattendjupet. Genom att subtrahera markhöjden med SGU:s grundvattennivå 
meter över havet beräknades djupet i punkten. Detta djup jämfördes sedan med det 
interpolerade värdet. Korrelationen mellan det interpolerade djupet och djupet från 
SGU:s grundvattennivålinjer i utvärderingspunkterna blev 0,90, figur 6.1.1.2.  
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Figur 6.1.1.2 Parvis jämförelse mellan utvärderingsdjup och interpolerat djupet. 
 
I den andra utvärderingen jämfördes det interpolerade djupet med SGU:s uppmätta 
grundvattendjup i brunnar, markerade som cirklar i figur 6.1.1.1. Enbart de brunnar 
som låg inom eller mindre än 500 meter från vattenskyddsområdet, vilket innefattade 
11 brunnspunkter, togs med i utvärderingen. Korrelationen mellan interpolerat djup 
och mätt djup för dessa 11 punkter blev så lågt som 0,35. I de fyra punkter där 
djupskillnaden var störst visade det sig även vara störst skillnad mellan inmätt 
markhöjd och DEM:ens markhöjd, tabell 6.1.1.3. Brunnens markhöjd är inmätt med 
avvägningsinstrument medan DEM:ens höjd är mitthöjden av en cellyta på 50 gånger 
50 meter. 
 
Tabell 6.1.1.3 Beräknad skillnad mellan: djupet till grundvattennivån mätt i brunnar 
och interpolerat djup. I samma punkter studerades även skillnaden mellan inmätt 
markhöjd vid brunnen och DEM:ens höjd. 

Grundvattendjup 
mätt i brunn 

Interpolerat 
djup 

Djup-
skillnad 

  Markhöjd 
vid brunn DEM Höjdskillnad 

4.42 6.62 2.2  93 91.2 -1.8 
3.5 2.81 -0.69  58.82 58.5 -0.32 

0.68 0.83 0.15  42.51 41.1 -1.41 
4.3 5.82 1.52  36.93 36.5 -0.43 

2.67 8.2 5.53  70.08 73.6 3.52 
1.94 7.18 5.24  44.42 42.3 -2.12 
4.27 11.92 7.65  46.06 42.6 -3.46 
1.16 7.51 6.35  29.75 34.2 4.45 
2.1 3.07 0.97  43.79 45.8 2.01 

3.45 3.03 -0.42  44.55 46.9 2.35 
2.9 3.08 0.18  43.75 45.8 2.05 

6.1.2 Grundvattenbildning (R) 
Grundvattenbildningen i DRASTIC är den totala mängden vatten som infiltrerar ner i 
marken och perkolerar till akviferen under ett år. Hastigheten för vatten att tränga ner 
i marken, infiltrationskapaciteten, beror i huvudsak på markens jordart. Jordarter med 
stor kornstorlek har en högre infiltrationskapacitet medan leriga jordar binder upp 
vatten och har därmed lägre infiltrationskapacitet (Grip och Rodhe 1988).  
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För att beräkna den totala grundvattenbildningen för ett år användes Williams och 
Kissels ekvation, ekvation 5.1.1.1. Vid användning av ekvationen delades samtliga 
berörda jordarter upp i hydrogeologiska grupper enligt tabell 5.1.1.1.  
 
I tabell 6.1.2.1 ges så kallade typvärden av permeabiliteten för sand, ”loam”, silt, lera 
och siltig lera. Inklassning till de hydrogeologiska grupperna ger att sand tillhör grupp 
A, ”loam” grupp B, silt och lera grupp C och siltig lera tillhör grupp D. Denna 
gruppering blir till grund för inklassningen av de jordarter som finns i 
vattenskyddsområdet. Sandiga jordar eller jordarter med grövre kornstorlek klassas 
därmed till grupp A, det vill säga sandigt isälvmaterial, fyllning, sand och grus. 
Morän klassades till grupp B, silt till grupp C och torv till grupp D. 
 
Tabell 6.1.2.1 Jordtextur och permeabilitet är hämtat från Charbeneau (2000). 
Permeabiliteten för sand, ”loam”, silt, lera och siltig lera är omräknad från meter 
per dygn till tum per timme och därefter inklassad till respektive hydrogeologisk 
grupp. 

Jord textur Permeabilitet 
(tum/h) 

Permeabilitet 
(m/dygn) 

Hydrogeologisk 
grupp 

Sand 116,5 7,1 A 
“Loam” 4,1 0,25 B 

Silt 0,98 0,06 C 
Lera 0,79 0,048 C 

Siltig lera 0,079 0,0048 D 
 
Den genomsnittliga nederbörden för vattenskyddsområdet beräknades på data från 
reningsverket i Hässleholm. Mellan åren 1991 till 2001 var genomsnittsnederbörden 
792 mm/år (Nilsson 2002), tabell 6.1.2.2. Vid omräkning från mm per år till tum per 
år blir det: 792 mm/år ≈ 31 tum/år där 1 mm = 0,03937 tum. 
 
Beräkning av Williams och Kissels ekvation ger: 
PIa = (31 – 10,28)2 / (31 + 15,43) = 9,25 tum/år = 23 cm/år  
PIb = (31 – 15,05)2 / (31 + 22,57) = 4,75 tum/år = 12 cm/år 
PIc = (31 – 19,53)2 / (31 + 29,29) = 2,18 tum/år = 6 cm/år 
PId = (31 – 22,67)2 / (31 + 34,00) = 1,07 tum/år = 3 cm/år 
 
Tabell 6.1.2.2 Genomsnittlig nederbörd mellan åren  
1991 till 2001 vid reningsverket i Hässleholm (Nilsson 2002). 

År  Nederbörd (mm) 
1991 842 
1992 753 
1993 876 
1994 941 
1995 761 
1996 557 
1997 567 
1998 968 
1999 896 
2000 774 
2001 777 

Genomsnitt (1991 – 2001) 792 
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I tabell 6.1.2.3 redovisas poängsättningen till de olika jordarterna i 
vattenskyddsområdet utifrån den totala grundvattentillströmningen i de 
hydrogeologiska jordgrupperna A, B, C och D. Utifrån intervallen för varje 
tillströmningsmängd, tabell 5.1.1.2b, beräknades grundvattenbildningen över området.  
 
Tabell 6.1.2.3 Poängsättning till respektive jordart.  

Jordart inom 
vattenskyddsområdet Hydrogeologisk grupp Poäng 

Berg  8 
Grus A 8 

Fyllning A 8 
Sand A 8 

Sandigt isälvssediment A 8 
Morän B 6 

Silt C 3 
Siltigt isälvsediment C 3 

Torv D 1 

6.1.3 Akviferens material (A) 
Vid inklassningen av akviferens material användes skyddsplanen för Ignaberga-
Hässleholms vattenskyddsområde (Hässleholms Vatten AB 2002), Lars Roséns 
licentiatuppsats (Rosén 1991) om hur DRASTIC kan anpassas till svenska klimat 
samt SGU:s jordartskarta och berggrundskarta. 
 
Att fastställa materialet i akviferen är i många fall en svår uppgift på grund av att det 
finns sparsamt med information dokumenterat om de olika lagerföljdernas djup och 
att parametern även påverkas på vilket djup akviferen ligger. I figur 3.2.1 visas ett 
schematiskt tvärsnitt av lagerföljdens material i nordsydlig riktning, vilket gav en viss 
vägledning. På grund utav dessa svårigheter får man sammanställa den information 
som finns samt göra vissa generaliseringar för bästa resultat. Enligt Rosén (1991) bör 
placeringen av morän i förhållande till kristallint berg justeras för svenska klimat. 
Istället för att ha moränens ”typ”-poäng som 5 har den ersatts med 3 samt för 
kristallint berg har poängen ändrats från 3 till 4. Justeringen gjordes främst i 
utvinningsmöjligheter, vilka vanligen är lite större i kristallin berggrund än i morän i 
Sverige. En förorening i en kristallin berggrund, med stora utvinningsmöjligheter, är 
mer ekonomiskt sårbart än en förorening i en akvifer som generellt har mindre 
utvinningsmöjligheter, till exempel morän. Anpassningen har tillämpats i denna 
uppsats. 
 
Akviferens material i denna studie hänsyftar till det material som finns i den översta 
akviferen, det vill säga det grundvatten som ligger överst i jordlagren. Samtliga 
akvifersmaterial i vattenskyddsområdet har klassats in efter DRASTIC-materialen 
som antingen morän, sand och grus, karstkalksten eller vittrat kristallint berg, tabell 
6.1.3.1. Områden med mycket tunt eller ingen jordmån enligt jordartskartan klassades 
som karstkalksten respektive kristallint berg. Gränsen mellan bergarterna 
digitaliserades från SGU:s grundvattenskyddskarta (1997). 
 
Kalkstensberggrunden i vattenskyddsområdet kan enligt Helldén (2002) klassas som 
karstområden. Det som tyder på detta är dels att det finns ett flertal grottsystem i och 
sydöst om området, dels att karst ofta uppstår i gränszoner till andra bergarter, här 
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gnejs. Orsaken till att karstsystem har bildats i detta område är att gnejsen, som är en 
sur bergart, påskyndar vittringen av kalkstenen samt att i gränszoner är bergarterna 
svagare och har därmed en ökad sprickbildning. 
 
Tabell 6.1.3.1 Inklassning och poängsättning för akviferens material. 

Jordart inom 
vattenskyddsområdet 

Klassificering för akviferens 
material Poäng 

Mycket tunt eller ingen 
jordmån över 

kalkstensberggrund 
Karstkalksten 10 

Mycket tunt eller ingen 
jordmån över 

urbergsberggrund 
Kristallint berg 4 

Silt Morän 3 
Torv Morän 3 

Morän Morän 3 
Fyllnads material Sand och grus 8 

Grus Sand och grus 8 
Sand Sand och grus 8 

Sandig isälvsmaterial Sand och grus 8 
Siltig isälvsmaterial Sand och grus 8 

6.1.4 Jordmån (S) 
Vid klassificering av jordmån användes SGU:s jordartkarta som underlag. I 
DRASTICs klassificeringssystem ingår den engelska termen ”loam” som saknar 
svensk översättning. Klassificeringen under parametern jordmån har därför 
omarbetats efter den mest efterliknande kornstorleken, så som visas i tabell 6.1.4.1.  
 
Tabell 6.1.4.1 Egen inklassning och poängsättning för materialet i jordmånen. 

Jordarter inom 
vattenskyddsområdet 

hämtat från SGU 
Klassificering enligt  
parametern jordmån Poäng 

Berg Mycket tunn eller ingen jordmån 10 
Grus Grus 10 

Fyllning Grus 10 
Sand Sand 9 

Torv/kärr Torv 8 
Sandigt isälvssediment Sandig ”loam” 6 

Morän Sandig ”loam” 6 
Siltigt isälvsediment ”Loam” 5 

Silt Siltig ”loam” 4 

6.1.5 Topografi (T) 
Parametern topografi beskriver sluttningslutningen vid markytan och är indelad i 
procentintervall. Vid användning av sluttningsmodulen i ArcGIS beräknas, utifrån en 
DEM, det maximala förhållandet mellan varje cell och dess åtta grannceller, i detta 
fall den brantaste neråtsluttningen för en cell. Varje cell i det nya rasterskiktet får ett 
sluttningsvärde. Ju lägre sluttningsvärde, desto plattare är terrängen. När 
sluttningsvinkeln är lika med 45 grader är stigningen (A i figur 6.1.5.1) lika med den 
vertikala längden (B i figur 6.1.5.1). Uttryckt i procent blir denna sluttningsvinkel 100 
procent (ArcGIS, 2002). Lutningen klassades in i 0 – 2%, 2 – 6%, 6 – 12%, 12 – 18% 
samt större än 18%, vilket motsvarar respektive 10, 9, 5, 3 och 1 poäng. 
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Figur 6.1.5.1 Sluttningslutningen i procent (Modifierad från ArcGIS Desktop
Help 2002).   

 
 

6.1.6 Den omättade zonens material under jordmånen (I) 
Vid klassificering av den omättade zonens material under jordmånen användes figur 
3.2.1. I denna markprofilsfigur framgår att närmast berggrunden återfinns antingen ett 
lager av morän eller isälvsavlagringar. Moränlagret är av varierande mäktighet. Då 
inte morän finns med i den klassningsindelning (tabell 5.1.1.2f) som DRASTIC 
beskriver har Rosén (1991) i sitt arbete valt att klassa morän som ”sand och grus”. 
Justering av att klassa morän till ”sand och grus” har tillämpats också i denna uppsats, 
tabell 6.1.6.1. 
 
Tabell 6.1.6.1 Inklassning och poängsättning för den omättade zonens material under 
jordmånen. 

Material i den omättade zonen under 
jordmånen 

Klassificering av den omättade 
zonens material under 

jordmånen. 
Poäng 

Tunt jordtäcke över kalkstensberggrund Karstkalksten 10 
Fyllning Sand och grus 8 

Grus Sand och grus 8 
Sand Sand och grus 8 
Morän Sand och grus 8 

Isälvssediment Sand och grus med stor del silt 6 
Tunt jordtäcke över urberg Kristallint urberg 4 

Torv Silt/lera 3 
Silt Silt/lera 3 

6.1.7 Hydraulisk konduktivitet (C) 
Den hydrauliska konduktiviteten refererar till den hastighet som vattnet flödar med i 
akviferen. De material som akviferen i området antogs bestå av, hämtat från 
inklassning av akviferens material, var karstkalksten, kristallint berg, sand och grus 
samt morän. Den hydrauliska konduktiviteten är för:  
 

• karstkalksten 10-5 m/s (EPA 1999, Harvey et al. 2000),  
• kristallint berg <10-6 m/s (Rosén 1991), 
• sand och grus 10-3 – 10-2 m/s (Rosén 1991) och  
• morän <10-6 m/s (Grip och Rodhe 1988). 
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Vattenskyddsområdet klassades in efter DRASTICs poängindelning, tabell 6.1.7.1.  
 
Tabell 6.1.7.1 Inklassning och poängsättning för den hydrauliska konduktiviteten i 
akviferen. 

Klassificering för  
akviferens material 

Hydraulisk 
konduktivitet (m/s) Poäng 

Sand och grus 10-3 - 10-2 8 
Karstkalksten 10-6 -  10-5 2 

Morän <10-6 1 
Kristallint berg <10-6 1 

6.1.8 Beräkning av DRASTIC 
Vid beräkning av den slutliga sårbarhetskarteringen enligt DRASTIC-modellen 
användes modulen MapCalculator i ArcView. Varje parameterkarta, där cellvärdet 
angav poänginklassningen, multiplicerades med parameterns vikt. Därefter 
summerades de sju viktade rasterkartorna, se ekvation 5.1.2.1. 
 
I tabell 6.1.8.1  ges ett exempel på hur ett DRASTIC index skulle beräknas utifrån 
hypotetiska indata. I varje rastercell för ett område beräknas ett specifikt index ut. 
Intervallet som DRASTIC indexet kan sträcka sig mellan är 41 till 256, där indexet 
256 innebär maximal sårbarhet.  
 
Tabell 6.1.8.1  Exempel på beräkning av ett DRASTIC index. 
Parameter Indelning poäng   Vikt   värde 

D 5,8 m 7 * 5 = 35 
R 12 cm/år 6 * 4 = 24 
A sand och grus 8 * 3 = 24 
S sand 9 * 5 = 45 
T 3,20% 9 * 3 = 27 
I sand och grus 8 * 4 = 32 
C 10-3 - 10-2 8 * 2 = 16 

DRASTIC index         203 
 

6.2 Framtagande av GUS-index  
Vid beräkning av GUS, se ekvation 5.2.1, har tabellvärden för Koc och DT50 för 
respektive ämne använts. Resultaten av beräknat GUS-index redovisas i tabell 6.2.1 
för samtliga aktiva ämnen som använts inom vattenskyddsområdet Ignaberga-
Hässleholm. DT50 och Koc värdena har hämtats från ett flertal olika källor vilka är 
listade i referenslistan under rubriken: Tabellreferenser till Koc och DT50.  
 
Halveringstiderna och jordens adsorption för de kemiska bekämpningsmedlen i tabell 
6.2.1 är inte en exakt angivelse då dessa kan variera, främst beroende på aktuellt pH i 
jorden (Haarstad 1998). Då variationer förekom mellan olika källor valdes den källa 
som angav ”värsta”-fallet. Med ”värsta”-fallet menas det lägsta Koc-värdet som 
binder bekämpningsmedlet svagast och därmed har störst risk för ett läckage av 
bekämpningsmedel till grundvattnet. ”Värsta”-fallet för halveringstiden (DT50) är 
största antalet dagar, eftersom då tiden ökar är risken större att bekämpningsmedlet 
kan röra sig länge ner i jorden. 
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Tabell 6.2.1 Samtliga kemiska bekämpningsmedel, samt deras aktiva ämne, 
halveringstid i jorden (DT50), upptagningskoefficienten (Koc) och GUS index, som 
använts inom vattenskyddsområdet Ignaberga – Hässleholm. 
Aktivt ämne Bekämpningsmedel DT50 Koc GUS index 
Abamectin Vertimec 1 4000 0,00 
Alfacypermetrin Fastac 28 100000 -1,45 
Amidosulfuron Gratil 28 27 3,72 
Azinfosmetyl Gusathion 40 639 1,91 
Azoxystrobin Amistar 11 639 1,24 
Bitertanol Baycor 25 WP 365 700 2,96 
Blodmjöl Blodmjöl Ingen data Ingen data Ingen data 
Borax Myrmedel Ingen data Ingen data Ingen data 
Cypermetrin Myrr 30 100000 -1,48 
Cyprodinil Stereo 67 1550 1,48 
Deltametrin Decis 14 61000 -0,90 

Dikamba 
Stroller kombi, 
Weibulls Rambo 14 2 4,24 

Diklorprop-P 
Duplosan super, 
Weibulls Rambo 10 32 2,49 

Ditianon Delan WG 9 2200 0,63 
Fenpropimorf Tilt Top 2 3569 0,13 
Fluroxipyr Starane 153 6200 0,45 
Foxim Baythion 17 686 1,43 
Glufosinat ammonium Basta 7 100 1,69 

Glyfosat 

Avans, 
Kvick Down Bio, 
Rambo, 
Roundup, 
Roundup Bio, 
Roundup G 47 24000 -0,64 

Hexytiazox Nissorun 30 6200 0,31 
Kaptan Topas C WP 2,5 200 0,68 
klormekvatklorid Cycocel plus 32 203 2,55 

Kopparhydroxid 
Funguran OH 
300 SC Ingen data Ingen data Ingen data 

Kresoximmetyl Candit 34 219 2,54 

MCPA 

Duplosan super, 
MCPA 750, 
Stroller kombi, 
Weibulls Rambo 25 1000 1,40 

Mekoprop-P Duplosan super 21 20 3,57 
Penkonazol Topas C WP 140 265 3,38 
Pirimikarb Pirimor 10 60 2,22 
Propikonazol Stereo, Tili Top 110 650 2,42 
Pyrimetanil Scala Ingen data Ingen data Ingen data 
Svavel Kumulus DF Ingen data Ingen data 
Tiofanatmetyl Topsin WG 1095 116 5,88 
Tolylfluanid Euparen M 2 46 0,70 
Triadimefon Bayleton Special 26 300 2,15 

Tribenuronmetyl 
Express, 
Express 50 T 12 30 2,72 

Triklorfon Dipterex SL 10 10 3,00 
Ättiksyra Ogräsättika 15 59 2,62 

Ingen data 
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6.3 Kombination av DRASTIC och GUS 
För att undersöka var det fanns en hög sårbarhet för läckage av bekämpningsmedel, 
utifrån markens hydrogeologiska egenskaper, i förhållande till var i området som de 
mest mobila bekämpningsmedlerna har spridits gjordes en korstabellering mellan 
DRASTIC-resultatet och fastigheter med högt GUS-index. 
  
Enkätsvaret från Hässleholms kommun skickades i form av access-tabeller vilka togs 
direkt in i Arcview via kopplade koordinatspunkter till de fastighetsägare som svarat. 
Fastighetsskiktet, som bestod av linjesegment, ytbildades varpå de fastigheter som 
svarat på enkäten kunde sorteras ut. Då ett flertal fastigheter använde sig av mer än ett 
bekämpningsmedel omarbetades strukturen så att det för varje fastighetspunkt fanns 
kolumner med ett GUS-index för varje bekämpningsmedel. För varje fastighet som 
använt kemiska bekämpningsmedel togs det maximala GUS-indexet ut. I figur 6.3.1 
visas de fastigheter som geografiskt berörs av vattenskyddsområdet samt vilka av 
dessa fastigheter som i enkäten angett att de använt kemiska bekämpningsmedel. 

Figur 6.3.1. Fastigheter där kemiska bekämpningsmedel har använts samt vilka 
område i dessa fastigheter som har markanvändningen skog respektive öppenmark 
eller tätort. 
 
Då användningen av bekämpningsmedel inte sker över hela fastigheten gjordes ett 
antagande att bekämpningsmedlen enbart spreds på öppen mark eller i tätort enligt 
Röda kartans markanvändningsskikt. Vid en jämförelse mellan Röda kartans 
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markanvändningsskikt och en Landsat TM satellitbild från 1994 kunde inte en 
urskiljning mellan skog och öppen mark göras bättre än vad som redan var inklassat i 
Röda kartan. Antagandet att bekämpningsmedel även kan spridas i tätort är på grund 
av att ett flertal fastigheter i tätbebyggelse har använt kemiska bekämpningsmedel i 
sina trädgårdar. En så kallad överlagring utfördes mellan markanvändningen för 
området och de fastigheter som använt bekämpningsmedel. De ytor som innehöll ett 
GUS-index och var öppen mark eller tätort rastrerades. Rasterskiktet klassades in efter 
GUS-index enligt tabell 6.3.1. Detta val av inklassning togs från Kerle et al’s artikel 
(1996). DRASTIC-resultatet över området klassades godtyckligt in i ett graderat 20-
tals intervall, tabell 6.3.2. Då de lägsta DRASTIC-indexen låg på drygt 100 enheter 
började intervallen därmed på 100 – 120, 120 – 140 och så vidare. De två kartorna 
klassades in och en korstabell skapades.  
 
Tabell 6.3.1 Mobiliteten av bekämpningsmedel i marken inklassat efter GUS-index 
(Kerle et al. 1996). 

GUS index Mobilitet Inklassning 
< 0,1 Extremt låg 1 

0,1 - 1,0 Mycket låg 2 
1,0 - 2,0 Låg 3 
2,0 - 3,0 Måttligt 4 
3,0 - 4,0 Mycket hög 5 

> 4,0 Extremt hög 6 
 
Tabell 6.3.2 Inklassnigen av DRASTIC-värdena. Ett lågt DRASTIC-index innebär en 
låg sårbarhet och ett högt DRASTIC-index innebär en hög sårbarhet, däremellan är 
skalan gradvis. 

DRASTIC index Sårbarhet Inklassning 
< 100 Låg 0 

100 - 120  1 
120 - 140  2 
140 - 160  3 
160 - 180  4 
180 - 200  5 
200 - 220  6 
220 - 240  7 

> 240 Hög 8 
 
Vid korstabellering beräknas antalet celler systematiskt som klassas in i samma 
intervall. I figur 6.3.2 ges ett exempel på hur en korstabellskarta och en korstabell 
beräknas.  Resultatet från en korstabell innebär till exempel att man kan studera hur 
vanligt det är att ett högt DRASTIC-värde sammanfaller geografiskt med ett område 
där ett mobilt bekämpningsmedel har spridits.  
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Karta med 
parameter A  

Karta med 
parameter B 

2 2 3 4 4  4 4 4 4 3 
2 2 1 4 5  3 5 4 4 2 
2 2 2 5 6  2 2 4 4 1 
4 1 3 5 5  3 5 4 1 1 
1 1 1 6 1  3 3 4 5 5 

 
 
Korstabellkarta A, B    Korstabell    
        Parameter A    
        1 2 3 4 5 6
2:4 2:4 3:4 4:4 4:3  Parameter B 1 0 0 0 0 2 1 

2:3 2:5 1:4 4:4 5:2   2 0 2 0 0 1 0 

2:2 2:2 2:4 5:4 6:1   3 2 1 0 2 0 0 

4:3 1:5 3:4 5:1 5:1   4 2 3 2 2 1 0 

1:3 1:3 1:4 6:5 1:5   5 2 1 0 0 0 1 

 
Figur 6.3.2 Exempel på en korstabellskarta och en korstabell utifrån karta med 
parametrarna A och B. Parametern A kan anta värden mellan 1 – 6 och parametern B 
kan anta värden mellan 1 – 5. Varje cell i kartan med parametern A jämförs med 
kartan med parametern B.  Antalet unika kombinationer anges i korstabellen.  

_____________________________________________________________________ 
52



 Sårbarhetskartering av bekämpningsmedels läckage till grundvattnet 
Tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberg-Hässleholm 

 

7 Resultat 

7.1 Sårbarhetskartering 
Resultatet från varje inklassad parameter i DRASTIC visas i figur 7.1.1 - 
7.1.7. Färgerna i kartorna är satta efter den poäng (1 – 10) som respektive 
cell har blivit klassad till, se färgskala till höger. De mörka områdena 
innebär därmed högre sårbarhet i jämförelse med ljusare områden. 
Upplösningen är för samtliga kartor 50*50 meter. 
 
 
 
 
 

 
Figur 7.1.1 Djupet från markytan till grundvattennivån i meter under markytan.  
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Figur 7.1.2 Grundvattenbildning. 
 

 
Figur 7.1.3 Akviferens material.  
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Figur 7.1.4 Jordmån. 
 

 
Figur 7.1.5 Topografi. 
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Figur 7.1.6 Den omättade zonens material under jordmån. 
 

 
Figur 7.1.7 Hydraulisk konduktivitet. 
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När samtliga parametrar blivit viktade och summerade blev resultatet en karta över 
området där varje 50*50 meters cell representerar ett DRASTIC-index. Detta resultat 
visas i figur 7.1.8. Det lägsta DRASTIC-indexet blev 109 och det högsta blev 225.  
 

 
Figur 7.1.8 DRASTIC-karta över vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm. 
 
Genom att studera resultaten från de olika parametrarna och DRASTIC-kartan har en 
grov uppdelning gjorts av vattenskyddsområdet i sex stycken delområden, figur 7.1.9. 
Den generellt största betydelsen för hur DRASTIC-resultatet blir är beroende på 
vilket material det är i marken i respektive delområde. Sårbarheten är som störst i de 
nordvästra områdena nära Vinslövs tätort och i de nordligaste delarna av 
vattenskyddsområdet. Området nordväst om Vinslövs tätort består till stor del av 
jordarter med grov struktur samt ett antal ställen där karstkalkstenen går i dagen. 
Dessa egenskaper ger en hög DRASTIC-poäng för flera av parametrarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
57



 Sårbarhetskartering av bekämpningsmedels läckage till grundvattnet 
Tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberg-Hässleholm 

 

 

6 5

4

2

1

3 

Figur 7.1.9 Delområden ett till sex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område 1) 
Detta område ligger öster om Hässleholms tätort. Området är flackt och har en 
grundvattennivå som ligger nära markytan. Dessa faktorer ger en hög poäng för 
parametrarna djupet till grundvattennivån (D) och topografin (T). Jordarten och 
akviferens material består till stor del av sandigt isälvsmaterial vilket ger en hög 
poäng för parametrarna grundvattenbildningen (R), akviferens material (A), jordmån 
(S), den omättade zonens material under jordmånen (I) och hydraulisk konduktivitet 
(C). Det generella DRASTIC för detta området ligger mellan 180 – 200.   
 
Område 2) 
Detta område ligger sydöst om Hässleholms tätort. Grundvattennivån ligger nära 
markytan i norr och övergår gradvis mot större djup ju längre söderut man kommer 
inom delområdet. Denna gradvisa övergång mot syd ger en lägre och lägre poäng för 
parametern djupet till grundvattennivån (D). Materialet ner till och i akviferen 
domineras av morän. För morän blir poängen mellan fem och åtta för parametrarna 
grundvattenbildning (R), akviferens material (A), jordmån (J), den omättade zonens 
material (I) och den hydrauliska konduktiviteten (C). Topografin (T) i är flack och ger 
en hög poäng för denna parameter. DRASTIC i detta område ligger runt 140 – 180 
poäng. 
 
Område 3) 
Område 3 ligger nordväst om Vinslövs tätort och karaktäriseras av ett stort djup till 
grundvattennivån (D) samt av materialen sand, fyllningsmaterial och karstkalksten 
som går i dagen. DRASTIC för stora delar av detta område ligger högt, det vill säga 
mellan 180 – 220 poäng. Orsaken till dessa höga poäng är dels att dessa material ger 
höga poäng i flera av parametrarna men också av att viktningen för just dessa 
parametrar är höga. En tredje orsak som bidrar till de höga DRASTIC-poängen är den 
flacka topografin i de sydligare delarna av området. 
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Område 4) 
Detta område ligger väster om Vinslövs tätort i en dal från Nävlingeåsen. I mitten av 
dalen rinner ett vattendrag vilket gör att djupet till grundvattennivån (D) bitvis är litet. 
I de sydligare delarna är topografin (T) brant men planar ut mot Vinslöv i norr. Detta 
gör att längs vattendraget domineras området av sedimenterat fluvialt isälvsmaterial 
som ger låga poäng för parametrarna grundvattenbildning (R), jordmån (S) och den 
omättade zonens material under jordmånen (I). För parametrarna akviferens material 
(A) och hydraulisk konduktivitet (C) blir poängen istället högre än i omgivningen. 
Generellt får detta område ett DRASTIC mellan 120 – 140 poäng, vilket är lågt i 
förhållande till de flesta övriga delområden. 
 
Område 5) 
Område 5 ligger nedanför Nävlingeåsen, sydväst om Vinslöv, och domineras av ett 
litet djup till grundvattennivån, materialen sand, morän och isälvsmaterial i marken 
och akviferen, samt ett flackt landskap. DRASTIC-resultatet visar en stor spridning 
som varierar mellan cirka 120 – 220 poäng. 
 
Område 6) 
Detta område ligger längs med Nävlingeåsens nordöstra kant och domineras av en 
brant sluttningskant. Ju större marklutningen är desto lägre blir poängen för 
parametern topografi (T). De centrala delarna har ett stort djup till grundvattennivån 
(D), vilket också ger låga poäng. Materialet i marken och i akviferen domineras av 
morän vilket ger låga poäng även för parametrarna akviferens material (A), jordmån 
(S) och hydraulisk konduktivitet (C). DRASTIC-poängen i detta område blir därmed 
relativt lågt, det vill säga mellan 120 – 160 poäng, i jämförelse med de andra 
delområdena. 

7.2 Kombination av DRASTIC och GUS 
För att studera om de mest mobila bekämpningsmedlen har applicerats på områden 
med hög sårbarhet gjordes en korstabell. GUS-index användes för att avgöra hur 
mobila olika bekämpningsmedel är och modellen DRASTIC användes för att avgöra 
vilka områden som hade hög sårbarhet för läckage av bekämpningsmedel. Resultatet 
från DRASTIC varierade mellan 109 och 225. Ett högt DRASTIC-index innebär en, 
relativt sett, hög sårbarhet för grundvattenförorening av bekämpningsmedel. Några av 
de resultat som går att utläsa från korstabellen, tabell 7.2.1 mellan DRASTIC och 
GUS-index var följande punkter: 
 

• I de områden där bekämpningsmedel med mycket hög mobilitet (GUS > 3) 
har använts, finns de flesta cellerna inom DRASTIC-intervallet 140 – 160. 

 
• I de områden där någon form av bekämpningsmedel har använts, var det hela 

10% som var på en plats med högre DRASTIC-index än 200. 
 

• Största delen, det vill säga 38%, av bekämpningsmedelsanvändningen har 
skett på områden där resultatet från DRASTIC är i intervallet 140 – 160. 

 
• Totalt var det 85% av vattenskyddsområdet som det inte hade spridits några 

kemiska bekämpningsmedel på. 
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Tabell 7.2.1 Korstabell mellan DRASTIC- och GUS-index där bekämpningsmedel har 
används. Resultatet i korstabellen anges i antalet celler, 50*50 meter, som 
sammanfaller i varje intervall. Kbm står för kemiska bekämpningsmedel. 

    
DRASTIC - index 

   

 Korstabell 100 - 
120 

120 - 
140 

140 - 
160 

160 - 
180 

180 - 
200 

200 - 
220 

220 - 
240 Totalt 

 omr. utan kbm 50 698 2441 977 349 618 38 5171 
 < 0,1 0 23 28 13 1 3 0 68 
 0,1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

GUS 1 - 2 0 0 1 14 0 0 0 15 
 2 - 3 2 102 171 85 79 82 7 528 
 3 - 4 0 40 118 81 8 1 0 248 
 > 4 0 0 21 7 8 1 0 37 
 Totalt 52 863 2780 1177 445 705 45 6067 

 
I figur 7.2.1 visas var de mest mobila bekämpningsmedlen har använts, enligt GUS-
index, i förhållande till markens sårbarhet för att bekämpningsmedlen skall nå ner till 
grundvattennivån, enligt DRASTIC-modellen.  

Figur 7.2.1 Områden med högt DRASTIC-index där ett bekämpningsmedel med högt 
GUS-index använts är mörkrött. Färgskalan avtar sedan så att områden med lågt 
DRASTIC-index där bekämpningsmedel med lågt GUS-index använts är ljusrosa. 
Grått innebär att det inte har applicerats något bekämpningsmedel på detta område.  

DRASTIC  GUS 
 

Högt   Högt 
 
Lågt   Lågt 
 
Inga bekämpningsmedel Grått

Ljusrosa 

Mörkrött 
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8 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att arbeta fram en metodik för att kartera hur sårbart 
landskapet är för miljögifter. Ur miljöperspektiv kändes valet av studieämne 
angeläget med tanke på dagens användningsmängd av kemiska bekämpningsmedel på 
marker. För att exemplifiera hur sårbart landskapet är användes modellen DRASTIC. 
Eftersom DRASTIC bygger på hur sju olika hydrogeologiska faktorer är fördelade 
rumsligt i landskapet är ett geografiskt informationssystem ett viktigt redskap och har 
därför använts i denna studie. Då Hässleholms kommun hade intresse av att veta hur 
kemikalieanvändningen såg ut inom kommunens vattenskyddsområde hade en 
enkätundersökning genomförts under våren och sommaren år 2002. Med resultaten 
från denna undersökning och kommunens intresse av att skydda grundvattnet i 
vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm fanns önskemål om att genomföra en 
fördjupad kartering av hur sårbart detta område är för kemiska produkter. Denna 
studie kändes därmed inspirerande och aktuell ur miljösynpunkt med tanke på 
vattenförsörjningen för framtiden. 
 
Studieområdets utbredning i detta arbete är begränsat till det särskilt känsliga 
inströmningsområdet i vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm. Flera förslag har 
lagts fram av Hässleholms kommun för var gränsen av detta område skall ligga. När 
enkätundersökningen om kemikaliehantering gjordes, skickades enkäten till samtliga 
berörda fastigheter inom det särskilt känsliga inströmningsområdet. Gränsen för detta 
område var inte samma gräns som senare skickades till mig. Detta ledde till att en del 
av enkätsvaren inte kom med i min undersökning eftersom de låg utanför det område 
som jag fått.  
 
I och med att gränsen var under förändring borde både enkäten och denna studie ha 
gjorts på ett större område än det nuvarande särskilt känsliga inströmningsområdet. 
Till exempel kunde en utökning i form av en buffertzon på mellan 0,5 – 1 km göras 
runt hela det befintliga området. Detta skulle medföra att kommunen fått en större 
överblick av hur omfattande användningen av bekämpningsmedel är även i de yttre 
zonerna. Till exempel skulle ett resultat med höga DRASTIC-poäng kunna vara ett 
kompletterande underlag för beslut om huruvida det särskilt känsliga 
inströmningsområdet borde omfatta ett större område.  

8.1 Sårbarhetskartering med GIS 
Vid utförande av en sårbarhetsklassificering för grundvattnet, med exempelvis 
modellen DRASTIC, är GIS ett nästan nödvändigt verktyg. I ett GIS finns 
möjligheten att göra rumsliga kvantitativa analyser, vilket krävs vid klassificering 
med DRASTIC. En annan viktig aspekt som gör att GIS är speciellt väl anpassat vid 
sårbarhetsklassificering är att kartan kan uppdateras så fort ny information erhålls för 
det aktuella området. I och med att all data är digitalt lagrad i en databas behöver inte 
kartan vara statisk utan den senaste och mest tillförlitliga informationen kan användas. 
Om informationen är lagrad i stora databaser är det lätt att söka ut det aktuella 
området, exempelvis ett vattenskyddsområde som i denna studie.  
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8.1.1 Parametrarna i DRASTIC 
Vid beräkningen av parametern: djupet till grundvattennivån (D) gjordes en 
interpolation utifrån djuppunkter. Punkterna var framtagna från grundvattennivålinjer 
som enligt SGU:s kartor var mätta och framtagna i oktober 1994. Enligt 
Naturvårdsverket (1997) kan grundvattennivån variera flera meter i olika jordarter 
under ett år. I en studie visar de även att grundvattennivån i Kristianstadsområdet 
generellt sett är relativt låg under sensommaren och hösten. I och med detta kan 
djupresultatet bli missvisande. På grund av att de flesta kemiska bekämpningsmedel 
sprids under vår- och försommarperioden, hade det varit bättre att utgå från 
grundvattennivådata som hade varit uppmätta under denna period.  
 
Grundvattennivålinjerna, från SGU, glesades ut till punkter mer jämt fördelat för att 
undvika ett terrassliknande interpolationsresultat. Utglesningen gjordes genom att 
välja ut var tionde punkt. Denna metod valdes då det var den som jag då ansåg var 
lämpligast tidsmässigt. Andra förslag för att eventuellt få en jämnare fördelning av 
punkter kunde vara att använda en algoritm som utifrån en given punkt (x), på en 
linje, studerar avståndet (a) till närmaste annan grundvattennivålinje. Detta avstånd (a) 
används sedan som tröskelavstånd för att avgöra hur nära nästa punkt skall ligga på 
linjen från punkten (x). Denna metod lämpar sig väl då det finns grundvattenlinjer 
över hela området, vilket inte var fallet för detta område. En tredje metod för att glesa 
ut punkter är att använda en formbevarande generaliseringsalgoritm, till exempel 
Douglas Peukers algoritm.  
 
En interpolation är alltid en uppskattning av värden för områden mellan punkter med 
kända värden. För att utvärdera interpolationen beräknades korrelationskoefficienter 
mellan punkter från grundvattennivålinjer och motsvarande interpolerade 
djuppunkter. Korrelationskoefficienten för denna analys blev 0,9 vilket tyder på att 
den interpolerade djupkartan har en hög sanningshalt. I detta fall förekommer dock 
troligtvis ett beroende mellan djupvärden som låg till grund för interpolationen och 
djupvärden som användes för utvärdering, då dessa var extraherade från samma 
grundvattennivålinje. Detta gör att korrelationskoefficienten inte ger ett helt statistiskt 
korrekt värde. Då en korrelation mellan brunnspunkter och interpolerat värde gjordes 
blev resultatet endast 0,35, vilket är mycket lågt. SGU tillfrågades om de hade tagit 
hänsyn till mer information utöver djupet i mätbrunnarna för att beräkna 
grundvattennivåkurvorna. Denna information var dock inte dokumenterad. Orsaken 
till att grundvattennivån från linjerna i vissa punkter låg högre än DEM:ens höjd kan 
till viss del bero på att höjden i DEM:en är mitthöjden i cellen. Inom en 50*50 m cell 
kan höjden skilja markant. 
 
För parametern akviferens material (A) klassas karstkalksten som mer sårbart än sand 
och grus, men i jämförelse med den hydrauliska konduktiviteten (C) har sand och grus 
en högre sårbarhet än karstkalksten. Medan parametern akviferens material beskriver 
hur konsoliderat materialet är i akviferen, så beskriver den hydrauliska 
konduktiviteten flödet av vatten i akviferen. Parametrarna är beroende av varandra 
varpå sand och grus i parametern akviferens material (A) borde, i likhet med den 
hydrauliska konduktiviteten (C), klassas högre än karstkalksten. 
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För parametern jordmån (S) sätts poängen för fast berg till 10, vilket innebär en 
mycket hög sårbarhet. Generellt, för denna parameter, ökar poängen i takt med att 
kornstorleken blir grövre. Att fast berg sätts till 10 poäng, som är ännu mer kompakt 
än den finaste jordmånen, kan eventuellt tyckas paradoxalt. Denna motsägelse beror 
på att sårbarheten för parametern jordmån är satt efter hur lång tid som 
bekämpningsmedel är kvar i just den cellen.  
 
För parametern topografi (T) är poängtilldelningen låg för celler med hög 
sluttningsgradient. Orsaken till detta är att det är större ytavrinning vid branta partier. 
Poängen tar enbart hänsyn till sårbarheten för ett vertikalt läckage av 
bekämpningsmedel i en cell, oberoende av omgivningen. Då bekämpningsmedel 
transporteras med ytvatten utsätts de för en större exponering av uv-ljus vilket innebär 
en snabbare nedbrytning av ämnet. En yttransport medför även att chansen för att 
bekämpningsmedlet tas upp av någon annan växt ökar. En intressant vidareutveckling 
av DRASTIC-modellen vore att studera var ytvattenavrinningen ansamlas. För en 
sådan analys krävs en distribuerad avrinningsmodell där även tiden blir en viktig 
faktor. 

8.1.2 För- och nackdelar med DRASTIC 
Att använda en empirisk modell, exempelvis DRASTIC, framför en distribuerad 
hydrologisk modell, såsom exempelvis SOILN eller TOPOG, för att bestämma 
sårbarheten har både för- och nackdelar.  
 
Från en distribuerad modell kan exakta värden fås ut som kan mätas och användas för 
utvärdering av modellresultat, till exempel ett exakt värde på mängden 
bekämpningsmedel som når ner till grundvattennivån. Nackdelen med denna modell 
är att det krävs en mycket stor mängd indata för parameterisering, vilket kräver 
omfattande resurser i både tid och pengar att ta fram. Största fördelen med en 
distribuerad modell är att de kan förväntas vara mer generella eftersom de försöker 
modellera processer som sker. De ger också en mycket större förståelse till användare 
varför resultatet blir på ett visst sätt.  
 
En empirisk modell, som i detta fall DRASTIC-modellen, innebär att den är grundad 
på erfarenhet och inte ett försök att modellera processer. Resultatet av DRASTIC blir 
en karta där varje cell representerar ett relativt mått på grundvattnets sårbarhet 
gentemot övriga celler i samma område. Fördelen med en empirisk modell är att den 
generellt sett kan användas med betydligt mindre indata än vad som skulle behövas 
för en motsvarande distribuerad modell.  
 
En annan fördel med DRASTIC är att modellen är enkelt uppbyggd och därmed är det 
lätt att justera poängen och vikterna. Om ytterligare någon ny parameter anses ha stor 
betydelse, till exempel markanvändningen, är det enkelt att väga in den i modellen. 
Svårigheten i det fallet är att ta reda på hur stor betydelse den nya parametern har i 
förhållande till de övriga parametrarna. I Roséns licentiatuppsats (1991) gjordes en 
korrelationsanalys av DRASTIC-parametrarnas inbördes förhållanden. Resultaten 
visade på hög korrelation mellan flera av parametrarna. I och med att antalet 
parametrar i DRASTIC var relativt stort och att korrelationen var hög mellan flera av 
parametrarna medförde detta en redundans som gjorde att betydelsen av en eventuell 
felbedömning inte blev så stor. Det kanske vanligaste användningsområdet för 
resultatet från DRASTIC är som kompletterande underlagsmaterial, exempelvis vid 
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nylokalisering av en avfallsdeponering eller för att avgöra var ett ökat skydd av 
vattentäkter bör planeras. Man skulle även kunna tänka sig att ett resultat från en 
DRASTIC-modell kunde användas för att på ett begripligt sätt, inför allmänheten och 
andra intresserade, förklara och motivera varför olika åtgärder genomförs eller inte 
genomförs. Ett resultat i form av en karta med graderad färglegend över olika sårbara 
områden gör det enklare för allmänheten att förstå informationen. De sju parametrarna 
som ingår i DRASTIC är ofta uppgifter som kommuner har tillgängligt men som 
ligger spridda på flera ställen. Kartmaterialet kan därmed fungera som en form av 
hydrogeologisk databas. 
 
De nackdelar som finns med DRASTIC-modellen är dels svårigheten att få en hög 
precision för de sju parametrarna och dels att modellen är anpassad för amerikanska 
enheter och graderingar. Precisionen för flera av parametrarna beror på hur exakt 
indatan är som finns att tillgå, till exempel på hur tätt och när brunnsmätningarna 
utförs för djupet till grundvattennivån. Att modellen är skriven för amerikanska 
enheter och förhållanden medför i vissa fall att den är otymplig att tillämpa för 
svenska kriterier. I flera fall får användaren göra en subjektiv bedömning av vad ett 
material skall klassas in som, då det befintliga materialet inte finns med i DRASTIC-
modellen. Till exempel saknas morän för parametrarna jordmån (S) och den omättade 
zonens material under jordmånen (I).  
 
För att använda DRASTIC som en generell underlagsmetod krävs det en 
kompletterande översättning och justering av parametrarna för det landområde, 
exempelvis Sverige, som modellen skall studeras på. I denna justering krävs det att de 
material som finns i svenska jordar och akviferer finns representerade i modellen och 
att de är väl kalibrerade till dessa förhållanden. För närvarande krävs det en mer 
utförlig specifikation av hur varje parameter skall klassas utifrån svenska förhållanden 
för att kunna jämföra DRASTIC-resultatet mellan olika områden. Med hjälp av en 
svensk expertgrupp skulle en manual och justering av parametrar i DRASTIC, utifrån 
svenska förhållanden, kunna medföra att resultaten kan jämföras mellan olika 
kommuner. Man kan till exempel tänka sig gränsvärden för hur stort medelfel det får 
vara vid bestämning av djupet till grundvattennivån. En annan generell nackdel med 
DRASTIC är emellertid att grunduppbyggnaden av modellen är empirisk där 
definition av vikter och indelningar bestäms mer kvalitativt än kvantitativt. Att dela in 
klasser som är kvalitativa är en komplicerad uppgift som ofta kräver svårfattade beslut 
och en omfattande kunskap med ett väl dokumenterat tillvägagångssätt.  
 
En ytterligare nackdel till följd av att DRASTIC är empirisk, är att resultatet blir svårt 
att utvärdera. Från en distribuerad modell kan mätningar utföras i de områden där 
resultatet från modellen har visat på att ett utsläpp har ägt rum. Genom denna mätning 
erhålls ett direkt svar på om resultatet från modellen är korrekt. I modellen DRASTIC 
anges hur sårbart ett område är för kemiska bekämpningsmedel oavsett om de har 
spridits ut ett ämne eller inte. I de artiklar jag har studerat, vilka har undersökt ett 
områdes sårbarhet med hjälp av DRASTIC, har jag inte funnit några utvärderingar 
som visar hur pass tillförlitligt resultatet från modellen är. Ett sätt att utvärdera 
resultatet tror jag vore att göra mätningar på om det förekommer bekämpningsmedel i 
grundvattnet i områden där rörliga bekämpningsmedel har använts. Förslag för vidare 
utveckling av sårbarhetskartering vore att utföra DRASTIC-modellen och en 
processbaserad modell för samma område. En jämförelse mellan resultaten från dessa 
modeller skulle kunna ge en indikation på hur väl DRASTIC beskriver sårbarheten. 
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För att kunna utföra denna jämförelse är det att föredra om det har använts samma 
kemiska bekämpningsmedel över hela studieområdet.    

8.2 Kombination av DRASTIC och GUS 
En av felkällorna i denna analys var att enkätundersökningen inte besvarades av 
samtliga som utskicket gjordes till. Detta innebar att det kunde ha varit fler områden 
som bekämpningsmedel hade använts på. En annan felkälla är geografiskt var 
bekämpningsmedlen har spridits på fastigheterna. Det är en grov generalisering att 
konsekvent ange hela fastigheten där det är öppen mark eller tätort för att beskriva var 
kemiska bekämpningsmedel har spridits. Till exempel kan en fastighetsägare med stor 
markareal endast ha använt kemiska bekämpningsmedel i sin trädgård som i denna 
undersökning omräknas till hela fastighetsarealen. I enkäten framgick det inte hur den 
rumsliga spridningen skett. En vidareutveckling av denna slags studie skulle kunna 
vara att bifoga en karta när enkäten skickas ut till fastighetsägarna. På kartan kan 
ägaren markera geografiskt var varje bekämpningsmedel har använts, varpå en mer 
exakt rumslig analys kan ske.  
 
Förslag till Hässleholms kommun på konkreta användningsområden av resultaten från 
den här studien vore att ha DRASTIC-kartan som underlag för var mätningar bör 
utföras då eventuella spår av kemiska bekämpningsmedel i grundvattnet skall 
studeras. Exempelvis bör eventuellt fler provtagningar tas i delområde ett och tre i 
jämförelse med delområde sex på grund av att DRASTIC-poängen är högre i 
delområde ett och tre. Resultatet kan också användas som kompletterande material vid 
planering av var en industri, större genomfartsväg med mera ej bör placeras. Vidare 
kan resultaten från GUS ge vägledning till utformandet av föreskrifter gällande vilka 
kemiska bekämpningsmedel som får användas. Ur miljöaspekt kan kommunen med 
hjälp av denna studie använda och se vilka områden som har hög sårbarhet. Därefter 
kan föreskrifter utfärdas för dessa områden, gällande vilka kemiska 
bekämpningsmedel som är lämpliga respektive olämpliga att använda, och därmed 
skydda vattentäkterna från miljögifter.  
 
Jag anser att denna studies resultat är viktiga med tanke på att rent vatten kan bli en 
bristvara i framtiden. Därför bör samtliga kommuner i Sverige utvärdera och kartera 
sina vattenskyddsområden och därigenom trygga vattentillgången. Modellen 
DRASTIC skulle vara ett värdefullt hjälpmedel för att till en relativt liten kostnad 
genomföra denna kartering. En bättre manual och justeringar till svenska förhållanden 
krävs dock. 
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9 Sammanfattning 
Målsättningen med detta arbete var att ta fram en metod för att kartera och analysera 
den rumsliga variationen av landskapets sårbarhet för miljögifter, samt att visa hur 
geografiska informationssystem (GIS) kan underlätta denna rumsliga kartering och 
analys.  
 
Analysen utfördes inom vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm i Hässleholms 
kommun. Först studerades sårbarheten utifrån markens förutsättningar med hjälp av 
modellen DRASTIC och sedan studerades var de mest mobila bekämpningsmedlen 
har använts i förhållande till resultaten från DRASTIC.  
 
DRASTIC är en viktningsmodell som är utvecklad av National Water Well 
Association (NWWA) på uppdrag av USAs naturvårdsverk United States 
Environmental Protection Agency (USEPA). I modellen viktas information från 
följande sju parametrar ihop: djupet till grundvattennivån (D), grundvattenbildning 
(R), akviferens material (A), jordmån (S), topografi (T), den omättade zonens material 
under jordmånen (I) och hydraulisk konduktivitet (C). Varje parameter klassas in i 
intervall och poängsätts mellan ett och tio. 
 
Fördelarna med att använda sig av ett GIS för att utföra en sårbarhetskartering är 
många. Då samtliga sju parametrar i DRASTIC har en rumslig utbredning underlättas 
arbetet av att de kan analyseras och klassas in digitalt. I ett GIS sker även uppdatering 
enkelt då ny information kommer tillkommer. 
 
Resultatet av DRASTIC för vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm tyder på att 
det förekommer platser som har hög sårbarhet för att ett bekämpningsmedel skall 
kunna nå ner till grundvattennivån om det sprids i detta område. Gemensamt för 
områdena med hög sårbarhet är att de till stor del är belägna på 
karstkalkstensberggrund samt att jordmånsmaterialet är grovt. En jämförelse mellan 
var de mest mobila bekämpningsmedlen har applicerats och sårbarhetskartan över 
området, gav resultatet att 10% av bekämpningsmedlen har använts på områden där 
sårbarheten är hög (DRASTIC-index över 200). Vid framtagning av vilka ämnen som 
var mest mobila användes GUS-index (groundwater ubiquety score) och jämförelsen 
gjordes med hjälp av en korstabell. 
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Appendix I 
Frågorna som ingick i enkäten var följande: 
Allmänt 

1) Känner ni till att er fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde? Ja / Nej 
 
2) Tas hänsyn till miljö vid inköp av kemiska produkter? Ja / Nej 

 
3) Lantbruksfastighet? Ja / Nej 

 
4) Företagsfastighet? Ja / Nej 

 
Kemiska produkter utomhus på fastigheten 

5a) Används kemiska bekämpningsmedel? Ja / Nej 
5b) Vilka?  
5c) Mängd/år?  
 
6a) Används växtnäringsmedel? Ja / Nej 
6b) Vilka?  
6c) Mängd/år?  
 
7a) Används andra kemiska produkter till exempel biltvättmedel? Ja / Nej 
7b) Vilka?  
7c) Mängd/år?  

 
Cisterner 

8a) Har ni diesel- och/eller oljecistern (tank) på fastigheten? Ja / Nej 
8b) Antal?  
8c) Är cisternen utomhus? Ja / Nej 
8d) Är cisternen i marken? Ja / Nej 
8e) Är cisternen ovan mark? Ja / Nej 
8f) Storlek: 
8g) Kontrollerad senast den:  

 
Värmepump 

9a) Har ni värmepumpsanläggning på fastigheten? Ja / Nej 
9b) Vilken typ?     Ytjordvärmepump 
   Bergvärmepump 
   Grundvattenvärmepump 
   Annan:  
9c) Köldbärarvätska/medium i marken:  
9d) Effekt?  
 

Vatten 
10) Har ni kommunal vattenförsörjning? Ja / Nej 
 
11) Har ni en egen vattentäkt inom fastigheten? Ja / Nej 
 
12a) Har ni en borrad brunn? Ja / Nej 
12b) Djup på den borrade brunnen:  
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13a) Har ni en grävd brunn? Ja / Nej 
13b) Djup på den grävda brunnen 
 
14a) Har ni annan vattenförsörjning? Ja / Nej 
14b) Vilken typ av annan vattenförsörjning? 

 
Upplag 

15a) Finns det ved, flis eller liknande direkt på mark inom fastighet? Ja / Nej   
15b) Är den förvarad under tak? Ja / Nej 
15c) Underlag? 
 
16a) Finns det ensilage direkt på mark inom fastighet? Ja / Nej   
16b) Är den förvarad under tak? Ja / Nej 
16c) Vilken typ av underlag?  
 
17a) Finns det gödsel direkt på mark inom fastighet? Ja / Nej   
17b) Är den förvarad under tak? Ja / Nej 
17c) Vilken typ av underlag?  
 
18a) Finns det något annat upplag direkt på mark inom fastighet? Ja / Nej 
18b) Sort?  
18c) Är den förvarad under tak? Ja / Nej 
18d) Vilken typ av underlag?  

 
Avlopp 

19a) Anslutning till kommunalt avlopp? Ja / Nej 
19b) Annan avloppsanläggning: 
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Bilaga I) Introduktion till geografiska 
informationssystem 
Detta appendix är en extra bilaga för att ge en kort grundläggande introduktion om 
vad geografiska informationssystem (GIS) innebär och vilka användningsområden 
som är vanliga.  

A. Vad är GIS? 
GIS står för Geografiska InformationsSystem och kan definieras som ”Ett datoriserat 
informationssystem för hantering och analys av geografiska data” (Eklundh 2000).  
 
Enkelt förklarat innebär ett GIS att man har olika kartskikt där varje skikt har en 
attributtabell kopplad till sig, figur A.1. Utifrån den geografiska utbredningen kan 
sorteringar, sökningar, statistiska undersökningar göras, så kallade rumsliga analyser. 
Ett exempel på en rumslig analys kan vara att undersöka hur många personer som bor 
mindre än 5 km från en busshållplats. För denna analys behövs ett punktskikt med var 
busshållplatserna är lokaliserade samt ett punktskikt över var det finns bostadshus och 
hur många som finns i varje hus.  

 
Figur A.1 I ett GIS finns attributtabeller kopplade till varje kartskikt.  
 
Genom att visualisera rumslig data i kartor och diagram ökar förståelsen och det blir 
lättare att få en överblick. Ett exempel på detta kan vara att jämföra en karta som 
beskriver befolkningstätheten i olika färger över hela Sverige och en tabell med 
likartad information.  
 
Att arbeta med kartor och geografiska analyser är ingen ny verksamhet. Förr gjordes 
analyser och presentationer med manuella metoder men med ett GIS kan det utföras 
snabbare och effektivare. Med ett GIS kan man lättare använda befintliga data för att 
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lösa problem och generera beslutsunderlag. GIS är kort sagt ett presentations- och 
analysinstrument som kan utnyttjas inom de flesta verksamheter. 
 
I ett GIS kan man också länka information om geografiska objekt från en databas till 
information om samma objekt i en annan databas. På detta sätt kan en databas 
användas från ett verksamhetsområde och länka denna till informationen från ett 
annat verksamhetsområde. Detta underlättar ajourhållande och hanterbarhet. 
 
En viktig insikt som man alltid måste ha med i beräkningen vid arbete med GIS är att 
resultatet av en analys kan aldrig bli mer exakt än den ingångsdata som har sämst 
kvalitet. Därmed är det oerhört viktigt att all data och alla kartor har en väl 
dokumenterad metadata. 

B. När och hur kan ett GIS användas? 
Ett GIS skall kunna hantera följande fyra punkter: 

• Inläsning och utleverans av data. Systemet skall till exempel kunna läsa in 
punktdata från ett extent program, flygbilder, satellitbilder och koordinater 
från en GPS-mottagare (Global Position System). 

• Datahantering. Systemet skall till exempel vara uppbyggt så att sökningar, 
analyser, uppdateringar av ny information och nyskapande av nya attribut i 
tabellen underlättas. 

• Analys. Analyser skall kunna göras både på attribut och på rumsliga data, till 
exempel skall längder, area och former för olika objekt kunna beräknas. 

• Presentation. Resultatet från en analys skall kunna presenteras i form av till 
exempel kartor och diagram (Eklundh 2000). 

 
Användningsområdena för ett GIS är många, några vanliga analysmetoder kan vara 
följande scenarios: 
 
Lokalisera var det är lämpligt att placera till exempel en sopstation utifrån givna 
kriterier: att det måste vara minst en kilometer till närmsta bebyggelse, mindre än 200 
meter från en stor väg och belägen på ett område där det inte rinner några stora 
vattendrag.  
 
Förändringsstudie i form av att studera hur ett landskap har ändrats geografiskt, till 
exempel vilka arealer var på 50-talet odlad mark i jämförelse med idag.  
 
Beräkna spridningsvägar av exempelvis luftföroreningar eller markföroreningar. 
 
Beräkna nätverksanalyser, till exempel studera bästa vägen mellan två städer i 
förhållande till tid respektive kostnad. 
 
Utifrån punkter med exempelvis höjddata interpolera fram en kontinuerlig 
höjdmodell. 
 
Beräkna teoretiska flödesvägar för vattendrag utifrån en digital höjdmodell (DEM). 
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C. Hur är data i kartskikten uppbyggda? 
I ett GIS delas kartskikten upp i såkallad vektorGIS och rasterGIS, figur C.1. 
 
VektorGIS innebär att alla objekt är lagrade med vektorer i en eller två dimensioner. 
Objekten är lagrade i separata skikt och kan representeras i form av punkter, linjer 
eller polygoner. Ett punkskikt innehåller enbart ett X och Y koordinatpar och kan till 
exempel vara brunnspunkter, mätstationer eller byggnader i en liten skala. Linjeskikt 
kan till exempel vara vattendrag, telefonledningar och vägar medan 
polygoner/ytelement innebär till exempel sjöar, städer och fastigheter. 
 
RasterGIS innebär att man lagt ett rutnät över kartan så att den består av en matris där 
varje cell innehåller ett värde. Ett raster är bra att använda för att beskriva 
kontinuerlig data till exempel altituden, temperaturen eller befolkningstätheten. Hur 
stor en cell är ger bildens upplösning. Vid en hög upplösning på bilden innebär det att 
cellstorleken är liten och att antalet celler i bilden är stort. Hög upplösning innebär 
därmed att lagringsutrymmet för filen blir större än för en bild med låg upplösning.   
 
För vidare läsning om GIS rekommenderas boken Geografisk 
informationsbehandling, Metoder och tillämpningar (Eklundh 2000).  
 

 
Figur C.1 Vektor- och rasterlagring. 
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