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Abstract 
 

 

According to IPCC:s latest report a rise in extreme weather situations is expected 

as a result of global warming. Climate changes are causing more intense 

precipitation and rising sea levels. Because of this, flood events are expected to 

increase. Studies show that flood events cause increased transport of contaminants 

due to flooding of contaminated sites. This can cause harm on both humans and 

the environment.  As a result of this, it is important to identify contaminated sites 

that might be affected during flood events.   

  The aim of this study is to identify which of the contaminated sites in the city 

of Helsingborg, in south west Sweden, that poses the greatest risk of 

contamination transport due to flooding events. This was done by comparing 

maps over potentially contaminated sites with four modelled flood scenarios that 

show how floods might affect Helsingborg due to heavy rainfalls and future sea 

level rise.  The average water depth of the modelled floods on each contaminated 

site was then calculated by using the GIS-program ArcGIS. After identifying the 

sites with the highest calculated water depth, MIFO-reports of each of these sites 

were summarized. As a result of this, the sites where contaminants are most 

hazardous and most likely to be transported could be identified. The result of this 

study shows that there are a total of twelve sites that poses the greatest risk of 

contamination transport in Helsingborg. However, there is a lack of studies on 

how contaminated areas are affected by floods which makes the risk assessment 

difficult. Hence, this study concludes that there is a need for further research of 

how soil pollutions are affected by floods, especially in urban areas. This study 

also concludes that effects of climate changes probably should be included from 

the start in future risk assessments of contaminated sites.  
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Förkortningar 
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Introduktion 
 

 

Översvämningar som en effekt av klimatförändringar  

    
Enligt IPCC:s femte och senaste utvärderingsrapport står världen inför kraftiga 

klimatförändringar med risk för allvarliga konsekvenser i form av extrema väder 

och naturolyckor som översvämningar, jordskred, ras, skogs- och gräsbränder 

(IPCC 2014). Den globala uppvärmningen har en direkt påverkan på mängden 

nederbörd (Trenberth 2011). På flera platser i världen beräknas mängden 

nederbörd öka i framtiden som en effekt av klimatförändringar, där ibland norra 

Europa, stora delar av Asien och mellersta Afrika. I bland annat Centraleuropa, 

södra Afrika och Centralamerika beräknas nederbörden istället minska till följd av 

den globala uppvärmningen (IPCC 2014). Tillfällen med mycket intensiv 

nederbörd beräknas dock öka även på platser där nederbörden generellt bedöms 

minska. Genom att jordens temperatur ökar, ökar också jordens ytavdunstning 

och atmosfärens förmåga att hålla vätska. Därmed kan halten vattenånga i 

atmosfären tillta. En effekt av ökad mängd fukt i atmosfären är att oväder och 

stormar resulterar i mer intensiv nederbörd. Detta leder till en ökad risk för 

översvämningar (Trenberth 2011).     

  Bara mellan åren 1995-2015 har över tretusen översvämningskatastrofer 

registrerats världen över, vilket gör översvämningar till den vanligaste 

förekommande naturolyckan (UNISDR & CRED 2015). Ett exempel är de 

intensiva skyfall som föll över Europa år 2002, då några av de värsta 

översvämningarna i modern tid drabbade stora delar av Centraleuropa. I floden 

Elbe i Tyskland uppmättes vattenståndet till 7,4 meter över den normala 

vattennivån. Översvämningar med katastrofala konsekvenser till följd av stormar 

och intensiv nederbörd har också inträffat i stora delar av Asien samt Sydamerika 

och Nordamerika (Bernes 2016).  Även i Skandinavien har översvämningar fått 

stora effekter. I juli 2011 drabbades Köpenhamn av ett skyfall som orsakade 

skador för flera miljarder kronor. På bara ett par timmar regnade det dubbelt så 

mycket än vad det normalt gör under hela juli månad (Beredskabsstyrelsen 2012).

   Stigande havsnivåer leder också till ökad risk för översvämningar i 

kustområden. Då jordens temperatur ökar resulterar det i smältande glaciärer och 
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inlandsisar och att havsvattnet expanderar när det värms upp, vilket leder till 

höjda havsnivåer (Bernes 2016). Enligt IPCC:s senaste utredning kan 

medelhavsnivån komma att stiga med upp emot en meter fram till år 2100. För 

områden där landhöjningen är liten kan en stigande havsnivå därför få stora 

konsekvenser, framför allt i samband med stormar. En höjning av havsytan leder 

till att framtida högvattenstånd, då vattennivån ligger över medelvattenståndet på 

grund av väder och tidvatten, kommer bli högre (Bernes 2016).    

  För Sveriges del tyder klimatforskningen på att klimatförändringarna kommer 

att resultera i ökad nederbörd både vad gäller antalet dagar med regn och vad 

gäller nederbördsintensiteten (Kjellström et al. 2014). Havsnivåerna beräknas öka 

framför allt i södra Sverige där landhöjningen är låg (Kjellström et al. 2014).    

 

Översvämningar av förorenade områden 

 
Översvämningar kan, förutom att utgöra direkt fara för människor och djur samt 

förstöra byggnader, städer och odlingar, också orsaka skador på miljön. Enligt en 

inventering av översvämningar i Sverige mellan 1901 och 2010 som myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap genomförde utgjorde föroreningsspridning från 

förorenade områden den vanligaste orsaken till skador på miljön vid 

översvämningar (MSB 2012).   

  Det finns flera studier som visar hur översvämningar påverkar 

föroreningsspridning från förorenade områden längs med floder och vattendrag 

(Dennis et al. 2003; Stachel et al. 2006; Hilscherova et al. 2007). En sådan studie, 

gjord efter översvämningarna i floden Elbe och dess biflöden i Tyskland år 2002, 

visade på höga halter förorenande ämnen som polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) och dioxiner i flodsedimenten efter översvämningen, framför allt på grund 

av erosion och omförflyttning av förorenade sediment. Föroreningarna kunde 

spåras tillbaka till både aktiva industrier och övergivna industritomter (Stachel et 

al. 2006).  En annan studie över ett antal översvämmade floder i Tjeckien visade 

att spridningseffekten av översvämningar är olika beroende på föroreningstyp. 

Studien visade en minskning av polyklorerade bifenyler (PCB) efter 

översvämningen eftersom PCB-föroreningarna sköljdes bort med 

översvämningarna från det studerade området. PAH-föroreningar däremot 

förflyttades inom studieområdet, på grund av omförflyttning av sediment 

(Hilscherova et al. 2007).  

  Dennis et al. 2003 visade på förhöjda halter bly, zink och kadmium i 
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översvämmade sediment på uppemot tio kilometers avstånd från det förorenade 

området efter översvämningar i floden Swale i norra England. Några studier som 

visar hur översvämningar påverkar föroreningsspridning från förorenade områden 

som inte ligger längs med floder eller vattendrag har däremot inte påträffats.  

  År 2007 tillsattes på uppdrag av regeringen, under namnet klimat- och 

sårbarhetsutredningen, en grupp utredare för att  kartlägga samhällets sårbarhet 

för ett förändrat klimat samt effekten av extremväder till följd av 

klimatförändringar (Andersson-Sköld et al. 2007a). Inom utredningen gjordes ett 

antal modelleringar av föroreningsspridning vid översvämningar av förorenade 

områden utifrån hypotetiska förhållanden, dock baserade på verkliga fall. Enligt 

utredningen finns en risk för att föroreningar sprids från förorenade områden via 

grundvattnet och ytavrinning. Utredningen visade också att risken för 

föroreningsspridning vid översvämningar helt beror på lokala förhållanden och att 

föroreningsspridning framför allt beräknas öka i de områden där risken för 

erosion, skred och ras är stor (Andersson-Sköld et al. 2007a). Många 

markföroreningar utgör ingen fara då de ligger bundna i marken. Blir 

föroreningarna däremot mer mobila, exempelvis till följd av en fluktuerande 

grundvattennivå, kan de utgöra en risk för människor och miljön (Andersson-

Sköld et al. 2007b).    En förorenings benägenhet att spridas i mark och vatten 

beror dels på markens egenskaper, som exempelvis markens genomsläpplighet 

och hydrauliska gradient, och dels på rådande grundvattennivå, 

nederbördsmängder samt föroreningens egna specifika egenskaper (Andersson-

Sköld et al. 2007b).   

 Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen ökar inte föroreningshalterna 

signifikant i större vattentäkter och vattendrag vid enstaka 

översvämningssituationer. Däremot kan en ökad frekvens av 

översvämningstillfällen leda till en markant ökning av urlakning och transport av 

föroreningar från förorenade områden (Andersson-Sköld et al. 2007b).   

  På grund av rådande klimatförändringar finns ett behov att planera och anpassa 

kuststräckor och städer för eventuella framtida extremväder och 

havsnivåhöjningar. Eftersom föroreningsspridning från förorenade områden utgör 

en miljörisk vid översvämningssituationer är det ur miljösynpunkt viktigt att 

kartlägga vilka förorenade områden som kan komma att drabbas vid en 

översvämningssituation. 
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Syfte  

 

År 2016 utförde SWECO på uppdrag av Helsingborgs stad ett antal 

översvämningskarteringar som en del av Helsingborgs stads 

klimatanpassningsplan. Karteringarna visade att stora delar av staden kan komma 

att påverkas vid framtida översvämningar (SWECO 2016a).  Syftet med den här 

studien är att utifrån SWECOs översvämningskarteringar göra en bedömning av 

vilka potentiellt förorenade områden inom Helsingborgs tätort som drabbas 

hårdast vid en översvämning. Detta ska bedömas genom att jämföra 

översvämningskarteringarna med kartor över möjligt förorenade områden. Syftet 

med studien är också att utifrån jämförelsen göra en bedömning av vilka 

förorenade områden där risken för föreningsspridning på grund av 

översvämningar är som störst. Bedömningen baseras på potentiella förororeningar 

och spridningsförutsättningarna på platsen.  
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Material och metod 

 

Datamaterial  

 
Genom att kombinera länsstyrelsens kartlager över potentiellt förorenade 

områden med fyra av SWECOs modellerade översvämningsscenarier i 

programmet ArcGIS version 10.3.1 har ett antal kartor skapats. Kartorna visar 

förorenade områden som ligger i riskområden för översvämningar. Länsstyrelsens 

data över potentiellt förorenade områden hämtades från geodata.se. I GIS-

analyserna har också dataskikt över fastighetsgränser inom Helsingborgs tätort 

använts. Dataskiktet över fastighetsgränser hämtades från lantmäteriets hemsida. 

Utöver detta har en flygbild över Helsingborg använts som även den är hämtad 

från lantmäteriet.   

Länsstyrelsens data över potentiellt förorenade områden  

 

För att identifiera förorenade fastigheter har länsstyrelsens kartskikt över 

potentiellt förorenade områden använts. Områdena i kartskiktet är identifierade 

och klassificerade av Länsstyrelsen enligt MIFO fas 1. Förkortningen MIFO står 

för metodik för inventering av förorenade områden. Att områdena är 

klassificerade enligt MIFO fas 1 innebär att klassificeringarna är baserade på 

historiska uppgifter kring områdena, intervjuer, kartbilder och 

branschklassningar. Inga undersökningar som bekräftar om föroreningar 

förekommer inom fastigheterna har utförts inom klassificeringsprocessen 

(Naturvårdsverket 1999).  

   Länsstyrelsens kartskikt består av punkter där varje punkt motsvarar en 

förorenad fastighet. Punkterna är färgkodade och visar inom vilken riskklass den 

förorenade fastigheten befinner sig. Punkterna är satta efter fastighetens 

mittkoordinat. Detta innebär att en eventuell förorening inom fastigheten inte 

nödvändigtvis är lokaliserad där punkten befinner sig, utan kan vara lokaliserad 

var som helst inom fastighetsgränsen.  
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Skyfallsmodellering  

 

Som en del av SWECOS samlade översvämningskarteringar har de genomfört 

skyfallsmodelleringar med syfte att översiktligt belysa effekterna av ett eventuellt 

skyfall inom Helsingborgs tätort (SWECO 2016c). Skyfallsmodelleringarna har 

gjorts för två olika scenarier; ett scenario med ett så kallat 100-årsregn och ett 

scenario som motsvarar det regn som föll över Köpenhamn år 2011. För 100-

årsregnet  belastades modellen med ett simulerat regn på 93 mm under en 

varaktighet på sex timmar. För det så kallade Köpenhamnsregnet belastades 

modellen med ett regn på 171 mm under loppet av tre timmar (SWECO 2016c). 

Regn i samma storlek som modelleringarna har belastats med har olika 

återkomsttid (SMHI 2017). Med återkomstid menas den statistiska frekvensen för 

olika företeelser baserat på statistiska frekvensanalyser av kontinuerliga mätserier. 

Ett regn med återkomsttid på 100 år sker i genomsnitt en gång per 100 år baserat 

på historiska tidsserier av nederbörd (SMHI 2017).  Ett regn i samma storlek som 

Köpenhamnsregnet beräknas ha en återkomsttid på 1500 år (SWECO 2016c). 

  Som underlag för modelleringen har en höjdmodell använts där justeringar har 

gjorts för viadukter, vägar, broar och andra topografiska strukturer för att 

felaktiga bedömningar av vattnets flödesvägar ska undvikas. Vid modelleringen 

har man också tagit hänsyn till hårdgjorda ytor och ytor som inte är hårdgjorda i 

den mån det har varit möjligt. Man har även inkluderat det huvudsakliga större 

vattenledningsnätet. Däremot har markinfiltrationen inte räknats med i 

modelleringen. Den topografiska upplösningen av modelleringen utgörs av celler 

på 4x4 meter. Detta innebär att varje sådan cell har ett översvämningsvärde. På 

grund av upplösningen är effekten av till exempel kantstenar och andra likande 

mindre topografiska strukturer som kan påverka vattnets flöde inte representerade 

(SWECO 2016c).  

Högvattenmodellering  

 

SWECOS översvämningskarteringar innefattar även modelleringar av framtida 

högvatten som resultat av en förhöjd medelhavsnivå. I modelleringarna är det 

modellerade vattendjupet baserat på framtida havsnivåhöjning, maximalt 

högvattendjup samt effekten av tidvatten. Högvattenmodelleringar har gjorts för 

två scenarier; ett 100-års högvatten år 2065 och ett extremhögvatten år 2100. 

Havsnivåhöjningen för de olika scenarierna har SWECO baserat på rådande 

klimatforskning. Nivåerna på högvattnet för 100-årshögvattnet har SWECO 
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baserat på en frekvensanalys av SMHI:s väderstation i Viken. Högvattennivån för 

extremhögvattnet är grundat på uppgifter från den så kallade julstormen år 1902 

vid vilken de högsta vattennivåerna i närområdet uppmätts. I tabell 1 visas de 

ingående värdena för de olika scenarierna. De totala modelleringshöjderna är 

uppskattade till + 2,6 meter och + 3,5 meter över dagens havsnivå för 100-

årshögvattnet år 2065 respektive extremhögvattnet år 2100 (SWECO 2016d).  

  

 

Tabell 1. Ingående värden i SWECOs modelleringsscenarier för högvatten i meter över 

dagens havsnivå.  

Scenario 
Beräknad 

medelhavsnivåhöjning 
Högvatten Tidvatteneffekt 

Total 

modelleringshöjd 

100-års 

högvatten 2065 
+ 0,5   + 2    + 0,1  + 2,6  

Extremhögvatten 

2100 
 + 1   + 2,4    + 0,1   + 3,5  

 

Metod för riskbedömning 

 
Inom undersökningsområdet i Helsingborgs kommun finns enligt länsstyrelsens 

data sammanlagt 469 potentiellt förorenade fastigheter indelade i riskklass 1-4 

samt ett antal fastigheter som inte har placerats i en riskklass. I den här studien 

har fastigheter i risklass 1 och 2 har valts ut för vidare analys eftersom de anses 

utgöra störst risk för människor och miljö. Sammanlagt finns 55 fastigheter i 

riskklass 1 och 2 inom undersökningsområdet. Figur 1 nedan visar studiens 

undersökningsområde samt de 55 utvalda potentiellt förorenade fastigheterna. 
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Figur 1. Kartan visar studiens undersökningsområde samt de 55 potentiellt förorenade 

fastigheterna i riskklass 1 och 2 enligt länsstyrelsens riskklassificering. 
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Beräkning av översvämningsdjup  

 

För att avgränsa mängden fastigheter ytterligare har de fastigheter där 

vattenmängden bedömts bli som störst vid en översvämning valts ut för vidare 

utredning. Anledningen till att en avgränsning gjorts utifrån vattenmängd är att ju 

mer översvämmad en fastighet är desto mer vatten kan infiltrera ned i marken och 

påverka markföroreningar, eller föra med sig ytligt förekommande föroreningar 

via ytavrinning. Det är dock viktigt att notera att de platsspecifika geologiska och 

hydrogeologiska förhållandena är av stor vikt. I vissa fall kan ett ökat vattenflöde 

resultera i en utspädning av föroreningar medan i andra fall har ökade halter och 

ökad spridning av föroreningar uppmätts (Andersson-Sköld et al. 2007a).  

       Eftersom de berörda fastigheterna är varierande i storlek så är skillnaden i 

volym vatten på fastigheterna stor. För att kunna jämföra fastigheterna med 

varandra har därför medeldjup per kvadratmeter räknats ut. Genom analyser i 

ArcGIS har mängden översvämmat vatten i kubikmeter per kvadratmeter 

fastighetsyta beräknats.  För att kunna beräkna medeldjupet för varje fastighet 

behövdes information om fastigheternas storlek. Fastigheternas storlek har kunnat 

beräknas genom att först kombinera ett GIS-skikt med de 55 utvalda potentiellt 

förorenade fastigheterna med lantmäteriets data över fastighetsgränser. Detta för 

att få fram fastighetsgränsen för varje enskild fastighet. Utifrån lantmäteriets data 

har arean för samtliga 55 fastighetsgränser därefter beräknats. Genom att sedan 

kombinera lantmäteriets fastighetsdata över de 55 fastigheterna med SWECOs 

översvämningsmodelleringar har beräkningar över vattendjup inom varje fastighet 

kunnat utföras. För att beräkna vattendjupet per kvadratmeter har det maximala 

djup som SWECO angett för varje cell inom fastighetsgränserna slagits samman 

och därefter dividerats med fastighetens area. Vid beräkningarna har hänsyn tagits 

till översvämningsmodelleringarnas upplösning för att få ut ett medeldjup per 

kvadratmeter.   

  De värden som SWECO angett i sina översvämningsmodelleringar är 

egentligen inte tänkta att användas för studier på detaljnivå vilket bör tas hänsyn 

till vid tolkning av resultatet. Värdena som använts anger också ett maximalt 

vattendjup, det är därför troligt att medeldjupet på fastigheterna vid en verklig 

översvämningssituation kommer vara mindre.  
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Bedömning utifrån MIFO-utredningar 

 

Utifrån uträkningen av medeldjupet på de olika fastigheterna valdes de fastigheter 

där de beräknade översvämningsdjupen blev som störst ut för vidare utredning. På 

grund av arbetets storleksbegränsning valdes de femton mest drabbade 

fastigheterna för varje skyfallsmodellering samt samtliga drabbade fastigheter vid 

högvatten ut för vidare utredning. För att kunna bedöma risken vid en 

översvämning på de utpekade fastigheterna användes de MIFO fas 1-utredningar 

som sammanställts av länsstyrelsen och Helsingborgs kommun, en 

sammanställning av samtliga fastigheter som utretts samt deras MIFO-rapporters 

objekts-ID återfinns i bilaga 1. Utifrån MIFO-utredningarna har information 

gällande föroreningstyp, föroreningens farlighet, områdets skyddsvärde och 

känslighet samt spridningsförutsättningar sammanställts för varje fastighet. 

Bedömningen av vilka fastigheter som utgör störst risk vid eventuella 

översvämningar är baserat på en sammanvägning av fastigheter där 

översvämningsdjupet bedöms bli som störst samt där föroreningarnas farlighet 

och spridningsförutsättningar enligt MIFO-rapporter bedöms som störst. Detta 

urval har gjorts eftersom spridning av föroreningar vid översvämningar, som 

tidigare nämnts, är beroende av lokala förhållanden.   
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Resultat 

    

GIS-analyser över översvämningsdrabbade fastigheter 

vid skyfall  

 
Resultaten från GIS-analyserna visar att vid så kraftiga skyfall som de som 

modellerats kommer samtliga förorenade fastigheter inom riskklass 1 och 2 

påverkas, dock i varierade grad. Det beräknade medeldjupet för samtliga 55 

fastigheter återfinns i bilaga 2. I figur 2 och 3 visas de femton fastigheter med 

högst medeldjup per kvadratmeter vid ett modellerat 100-årsregn respektive 

Köpenhamnsregn. Kartorna visar att det till stor del är samma fastigheter som 

drabbas hårdast vid båda scenarierna.   
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Figur 2. Kartan visar de femton fastigheter som har högst medeldjup per kvadratmeter vid ett 

modellerat 100-årsregn.  
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Figur 3. Kartan visar de femton fastigheter som har högst medeldjup per kvadratmeter vid ett 

modellerat Köpenhamnsregn. 
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Nederbördsmängden är rikligare vid ett Köpenhamnsregn än vid ett 100-årsregn 

vilket syns på kartorna både vad gäller översvämningsdjupet samt 

översvämningarnas utbredning. Förutom att den totala regnmängden är större vid 

Köpenhamnsregnet så är också mängden regn per tidsenhet större. Detta gör att 

medeldjupet på fastigheterna varierar mellan scenarierna. Troligtvis beror det på 

att vattnet hinner rinna undan i större utsträckning vid ett modellerat 100-årsregn 

än vid ett Köpenhamnsregn eftersom 100-årsregnet är modellerat att pågå under 

sex timmar jämfört med tre timmar vid ett Köpenhamnsregn. I tabell 2 visas det 

beräknade medeldjupet per kvadratmeter för de femton mest drabbade 

fastigheterna vid båda skyfallsscenarierna.   

 

Tabell 2. Genomsnittligt översvämningsdjup i meter per kvadratmeter för de femton mest 

påverkade fastigheterna vid ett 100-årsregn respektive Köpenhamnsregn 

 100-årsregn m/m
2
 Köpenhamnsregn m/m

2
 

1 Tyfonen 12 0,55 Tyfonen 12 0,98 

2 Tyfonen 9 0,32 Lussebäcken 18 0,60 

3 Drottninghög Södra 3 0,32 Tyfonen 9 0,60 

4 Sanden 17 0,28 Sanden 17 0,46 

5 Lussebäcken 18 0,21 Drottninghög Södra 3 0,39 

6 Plåtförädlingen 15 0,13 Kullen Västra 61 0,24 

7 Kullen Västra 61 0,12 Rausgård 21 0,21 

8 Kopparverket 8 0,12 Japan 4 0,21 

9 Erik Dahlberg 6 0,11 Plåtförädlingen 15 0,20 

10 Yxan 8 0,09 Yxan 8 0,20 

11 Eldkastaren 1 0,09 Erik Dahlberg 6 0,20 

12 Mimer 22 0,09 Musköten 19 0,19 

13 Sländan 7 0,08 Eldkastaren 1 0,18 

14 Rausgård 21 0,07 Varvet 2 0,18 

15 Bollbro 19 0,07 Sländan 7 0,18 

 

Tabellen visar att trots att det till stor del är samma fastigheter som drabbas mest 

vid båda scenarierna så är det maximala medeldjupet generellt mycket större vid 

ett Köpenhamnsregn än vid ett 100-årsregn. Enligt beräkningarna är det till 

exempel 23 fastigheter med ett beräknat medeldjup över 10 centimeter vid 

Köpenhamnsregnet jämfört med nio fastigheter vid 100-årsregnet. Som tidigare 

nämnts beror detta på en kombination av mängden regn samt regnets varaktighet.   

Tabellen visar att av de 15 mest drabbade fastigheterna så är 12 av dessa samma 

för båda översvämningsscenarierna. Undantaget är fastigheterna Kopparverket 8, 

Mimer 22, Bollbro 19 som bara förekommer vid det modellerade 100-årsregnet 
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samt fastigheterna Japan 4, Musköten 19 och Varvet 2 som bara förekommer vid 

Köpenhamnsregnet.    

  Beräkningarna visar att det är samma fem fastigheter, Tyfonen 12, Tyfonen 9, 

Drottninghög Södra 3, Sanden 17 och Lussebäcken 18 som översvämmas mest 

vid de båda modellerade scenarierna, även om rangordningen mellan 

fastigheterna varierar mellan scenarierna. Det är också en tydlig minskning i 

medeldjup mellan dessa fem fastigheter och underliggande fastigheter både vid ett 

100-årsregn och vid ett Köpenhamnsregn.   

  Även fastigheter som inte är bland de femton som listas i tabell 2 är påverkade 

av skyfallen och kan därmed också utgöra en risk för föroreningsspridning. De 

fastigheterna med lägst beräknat medeldjup har för båda scenarierna ett 

medeldjup på en till ett par centimeter. Med tanke på att det är ett maximalt djup 

som beräknats är påverkan på de fastigheterna troligtvis liten.   

 

GIS-analyser över översvämningsdrabbade fastigheter 

vid högvatten 

 
Till skillnad från eventuella översvämningar orsakade av skyfall så drabbas enbart 

ett fåtal potentiellt förorenade fastigheter i riskklass 1 eller 2 vid ett framtida 

högvatten. Figur 4 och 5 visar vilka fastigheter som drabbas vid högvatten för 

båda modellerade högvattenscenarierna. Översvämningarna vid extremhögvattnet 

år 2100 når något högre upp på land än högvattnet år 2065 men det är framför allt 

djupet på översvämningen som blir större vid ett extremhögvatten. Eftersom 

utbredningen inte skiljer sig särskilt mycket mellan scenarierna så är det bara en 

fastighet till som påverkas vid det modellerade extremhögvattnet 2100 jämfört 

med högvattnet 2065.     
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Figur 4. Kartan visar de fastigheter som har högst medeldjup per kvadratmeter vid ett 

modellerat 100-årshögvatten år 2065. 
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Figur 5. Kartan visar de fastigheter som har högst medeldjup per kvadratmeter vid ett 

modellerat extremhögvatten år 2100 
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Tabell 3. Genomsnittligt översvämningsdjup i meter per kvadratmeter för de mest 

påverkade fastigheterna vid ett 100-årshögvatten år 2065 respektive extremhögvatten år 

2100.  

 100-årshögvatten 2065 m/m
2
 Extremhögvatten 2100 m/m

2
 

1 Tätörten 1 0,55 Tätörten 1 1,31 

2 Varvet 2 0,43 Varvet 2 1,21 

3 Kopparverket 8 0,32 Kopparverket 8 0,90 

4 Hermes 11 0,01 Orienten 6 0,13 

5   Hermes 11 0,12 

 

 

Tabell 3 visar de fastigheter som påverkas av översvämningar vid modellerade 

scenarier. Det är tydligt att det framfört allt är Tätörten 1, Varvet 2 och 

Kopparverket 8 som är särskilt utsatta vid eventuella framtida högvatten, även om 

medeldjupet vid dessa fastigheter är betydligt högre vid ett extremhögvatten år 

2100 än ett 100-årshögvatten år 2065. Dessa tre fastigheter är också de som ligger 

närmast kusten. För fastigheten Kopparverket 8 går fastighetsgränsen ut i havet. 

För att det beräknade medeldjupet inte skulle bli missvisande har de delar av 

fastigheten som ligger i havet beskurits. Det är dock möjligt att vissa delar av 

fastigheten som ligger i havet ändå har kommit med i beräkningen på grund av 

svårigheter vid beskärningen. Detta gör att djupet på Kopparverket 8 troligtvis är 

något högt beräknat.  Även för fastigheterna Tätörten 1 och Varvet 2 som ligger 

precis vid kusten finns en risk för att det beräknade djupet på grund av detta är 

något högt.  
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Riskbedömning av fastigheter 

 
För samtliga fastigheter som presenterats i tabell 2 och 3 ovan har respektive 

MIFO fas 1-utredning sammanställts med avseende på föroreningens farlighet, 

spridningsförutsättningar, objektets skyddsvärde och känslighet samt eventuell 

föroreningsnivå. Sammanställningen över samtliga fastigheter återfinns i bilaga 3. 

Vid bedömningen av fastigheter har fokus, som nämndes i metoddelen, framför 

allt riktats mot de fastigheter där beräkningarna i ArcGIS visar att 

översvämningsdjupet blir som störst samt de fastigheter där föroreningarnas 

farlighet är som högst och spridningsförutsättningarna som störst.  

Riskfastigheter vid skyfall  

 

Utifrån skyfallsmodelleringarna och MIFO fas 1-utredningarna har tio fastigheter 

som utgör störst risk för föroreningsspridning identifierats. Det är framför allt fem 

potentiellt förorenade fastigheter; Tyfonen 12, Tyfonen 9, Lussebäcken 18, 

Drottninghög Södra 3 och Sanden 17 vars beräknade maximala medeldjup sticker 

ut i jämförelse med övriga fastigheter både vid det modellerade 100-årsregnet och 

vid Köpenhamnsregnet. Utöver dessa är det fem andra fastigheter; Eldkastaren 1, 

Kopparverket 8, Varvet 2, Mimer 22 och Kullen Västra 61 där de potentiella 

föroreningarnas farlighet är mycket höga och spridningsförutsättningarna mycket 

stora.  En sammanställning av de verksamheter som bedrivits inom fastigheterna, 

vilka potentiella föroreningar och deras farlighet samt spridningsförutsättningarna 

inom dessa tio fastigheter återfinns i tabell 4 nedan.  
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Tabell 4. Sammanställning av de tio fastigheter som bedöms utgöra störst risk vid ett 

skyfall baserat på beräknat medelöversvämningsdjup samt föroreningarnas farlighet och 

spridningsförutsättningarna inom fastigheten.  

Fastighet Verksamhet Potentiell förorening 
Föroreningens 

farlighet 

Spridnings- 

förutsättningar 

Tyfonen 12 Verkstadsindustri Trikloretylen Mycket hög Mycket stora 

 

Tyfonen 9 Framställning av 
bekämpningsmedel; 

Färgindustri; 

Grafisk industri 

 

Impregneringsmedel CCA, 
krom-koppar-arsenik, färg, 

Trikloretylen 

 

Mycket hög Stora 

Lussebäcken 18 Kemtvätt med  
lösningsmedel 

 

Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt 

Drottninghög 

Södra 3 

Kemtvätt med 

lösningsmedel 

 

Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt 

Sanden 17 Kemtvätt med 

lösningsmedel 

 

Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt 

Eldkastaren 1 Brandövningsplats PFOS, PFAS, PCB, 

dioxiner, PAH, VOC, bly, 
kadmium, koppar, 

petroleumprodukter 

 

Mycket hög Mycket stora 

KullenVästra 61 Ytbehandling av 

metaller 

Krom, koppar, nickel, 

eventuellt halogenerande 
lösningsmedel, cyanid 

 

Mycket hög Mycket stora 

Kopparverket 8 Övrig oorganisk 

kemisk industri 

Arsenik, kvicksilver, bly, 

kadmium, koppar, krom, 

zink 
 

Mycket hög Mycket stora 

Varvet 2 Varv;  

Gjuteri 

Bly, stenkolstjära, koppar, 

lösningsmedel, oljor, färger 

 

Mycket hög Mycket stora 

Mimer 22  Elektroteknisk 
industri; 

Verkstadsindustri; 

Ytbehandling av trä 

Olja,  
Trikloretylen 

Mycket hög Mycket stora 
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Av de tio fastigheterna är tre stycken; Lussebäcken 18, Drottninghög Södra 3 

samt Sanden 17 gamla kemtvättar. För samtliga tre fastigheter är dock 

osäkerheten kring eventuella verksamheter som bedrivits inom fastigheterna stor. 

På grund av avsaknaden av information kring verksamheterna som verkat inom 

fastigheterna har länsstyrelsen bedömt att de inte utgör risk nog för att prioriteras 

för inventering. Fastigheterna har därför endast klassats som riskklass 2 enligt 

branschklassen för kemtvättar.  På grund av detta saknas information kring 

föroreningstyp, spridningsförutsättningar, skyddsvärde och känslighet för dessa 

fastigheter. Detta innebär dock inte att det inte finns en risk att marken på dessa 

fastigheter faktiskt är förorenad. Inom äldre kemtvättar användes vanligen 

klorerande lösningsmedel med mycket hög farlighet i form av perkloretylen och 

trikloretylen (Bengtsson 2005).  Även inom  verksamheterna på fastigheterna 

Tyfonen 12, Tyfonen 9, Mimer 22 och eventuellt Kullen Västra 61 har klorerade 

lösningsmedel använts.   

   Inom verksamheterna på fastigheterna Tyfonen 9, Kopparverket 8, 

Eldkastaren 1, Kullen Västra 61 samt Varvet 2 utgörs en stor del av de potentiella 

föroreningarna av metaller från bland annat träimpregneringsmedel och färger.   

  Av de tio utvalda fastigheterna är det tre som är bekräftat förorenade; 

Eldkastaren 1, Kopparverket 8 och Varvet 2. Både Eldkastaren 1 och 

Kopparverket 8 är placerade i riskklass 1 och anses därmed utgöra en mycket stor 

risk för människors hälsa och miljön.  

 

Riskfastigheter vid högvatten  

 

Enligt beräkningarna är det sammanlagt fem fastigheter; Tätörten 1, Varvet 2, 

Kopparverket 8, Hermes 11 och Orienten 6 som kan komma att påverkas av 

framtida högvatten. Mest drabbade är Tätörten 1, Varvet 2 och Kopparverket 8 

som vid ett högvatten i samma storlek som de modellerade troligvis skulle bli 

kraftigt översvämmade. Enligt MIFO-utredningen för fastigheten Orienten 6 har 

den miljöfarliga verksamheten varit lokaliserad i fastighetens nordöstra del. Enligt 

kartorna över översvämningsscenarierna beräknas inte den delen av fastigheten att 

översvämmas. Orienten 6 bör därför, trots det beräknade medeldjupet, inte utgöra 

någon risk vid en översvämning motsvarande de modellerade högvattnen och har 

därför inte utretts vidare här. För de fyra resterande fastigheterna visas en 

sammanställning av de verksamheter som bedrivits, vilka potentiella föroreningar 

som kan förekomma och deras farlighet samt spridningsförutsättningarna inom 

fastigheterna i tabell 5. 
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Tabell 5. Sammanställning av de fyra fastigheter som bedöms utgöra störst risk vid ett 

högvatten baserat på beräknat medelöversvämningsdjup samt föroreningarnas farlighet 

och spridningsförutsättningarna inom fastigheten. 

 

Inom samtliga fastigheter som kan komma att påverkas av ett högvatten har 

föroreningar konstaterats. Inom alla fastigheterna bedöms även 

spridningsförutsättningarna vara mycket stora. Grundvatten i kustnära områden 

påverkas framför allt av den rådande havsnivån (SWECO 2016a). Ett tillfälligt 

högvatten kan därför påverka grundvattennivåerna inom de fyra drabbade 

fastigheterna. I och med fluktuerande grundvattennivåer kan markföroreningar i 

större grad laka ur och transporteras, i de här fallen, ut till Öresund (SGU u.å.). 

Föroreningarna på de fyra drabbade fastigheterna utgörs till stor del, precis som 

flera av fastigheterna i föregående avsnitt, av klorerade lösningsmedel och 

tungmetaller men även av petroleumprodukter, alifatiska kolväten och PAH.   

 

Fastighet Verksamhet 
Potentiell 

förorening 

Föroreningens 

farlighet 

Spridnings-

förutsättningar 

Tätörten 1 Varv med 

halogenerande 
lösningsmedel 

Bly, kadmium, 

krom, PAH, 
alifatiska 

kolväten etc. 

 

Mycket hög Mycket stora 

Varvet 2 Gjuteri; 

Varv 

Bly, 

stenkolstjära, 
koppar, färger, 

oljor, 

lösningsmedel 

etc. 

 

Mycket hög Mycket stora 

Kopparverket 8 Övrig oorganisk 

kemisk industri 

Arsenik, 

kvicksilver, 

kadmium, zink 

etc. 

 

Mycket hög Mycket stora 

Hermes 11 Gummiproduktion; 

Gjuteri 

Klorerade 

lösningsmedel 

Mycket hög Mycket stora 
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Diskussion  

 

Tolkning av beräknade resultat 

 
Enligt studiens resultat har sammanlagt 12 potentiellt förorenade fastigheter 

bedömts utgöra störst risk för föroreningsspridning. Eftersom modellen inte tar 

hänsyn till mindre topografiska strukturer är djupen som SWECO angett i sina 

översvämningsmodelleringar översiktliga och inte tänkta att använda på 

detaljnivå (SWECO 2016c). Medeldjupen på en individuell fastighet kan därför 

vid en verklig översvämningssituation se annorlunda ut. Det är självklart också så 

att vid en verklig översvämningssituation kommer vattnet inte heller vara lika 

djupt över hela fastigheten. Vattendjupen som beräknats för varje fastighet är 

dessutom maximala vattendjup eftersom eventuell markinfiltration inte räknats 

med i modelleringarna. Rangordningen och beräknat medeldjup på fastigheterna 

bör därför tolkas med försiktighet. Vad resultatet av den här studien däremot visar 

är att det finns en markant skillnad i medeldjup mellan fastigheterna med högst 

beräknat medeldjup och de fastigheterna med lägst beräknat medeldjup. För 

skyfallen beräknas maxdjupet för de mest drabbade fastigheterna ligga på över en 

halvmeter jämfört med bara någon centimeter för de fastigheterna med lägst 

beräknat djup. Detta visar, även om beräkningarna inte är exakta, att det är vissa 

områden som riskerar att bli mer drabbade än andra vid eventuella 

översvämningar. Vad gäller beräkningarna för högvattendrabbade områden är det 

lättare att bedöma vilka fastigheter som utgör en risk eftersom det finns en tydlig 

gräns där högvattnet slutar för båda högvattenscenarierna. Effekterna av framtida 

havsnivåhöjningar begränsas av topografin inom Helsinborg. Längs med hela 

centrala staden sträcker sig Landborgen, en kraftig brant.  På grund av branten 

begränsas havsnivåerna till landremsan mellan Öresund och Landborgen 

(SWECO 2016b).  Därmed drabbas bara kustnära förorenade fastigheter av 

framtida högvatten.  
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Faktorer som påverkar föroreningsspridningen  

 
Det finns i dagsläget ingen vedertagen metodik för att kartlägga förorenade 

områden som riskerar att översvämmas. 2016 kom dock en rapport från SGI med 

information och råd för att riskbedöma förorenade områden med hänsyn till 

naturolyckor (Edebalk et al. 2016). I rapporten har författarna vid riskbedömning, 

förutom översvämningsrisk, också tagit hänsyn till risken för ras, skred och 

erosion. Eftersom föroreningsspridning vid översvämningar beräknas öka i 

områden där risken för ras, skred och erosion är stor är detta faktorer som bör 

beaktas vid en riskbedömning. Enligt rapporten ”Översiktlig klimat- och 

sårbarhetsanalys – naturolyckor” som SGI och SMHI gjorde över Helsingborg år 

2009 finns en del kuststräckor inom Helsingborgs kommun där det finns risk för 

erosion. De kustnära fastigheter som enligt beräkningarna i den här studien kan 

komma att drabbas vid en översvämning ligger dock inte i de områdena. 

Rapporten visar också att det finns risk för skred och ras inom områden i 

anslutning till vattendrag. Detta baserat på rådande geologi och topografi. 

Utredningen är dock avgränsad till potentiella utbyggnadsområden inom 

kommunen. Det finns därför områden som inte är undersökta gällande ras- och 

skredrisk (SGI & SMHI 2009).  Av de objekt som studerats i riskklass 1 och 2 

ligger inget område i närheten av undersökta vattendrag. Om det finns förorenade 

fastigheter i övriga riskklasser som berörs av erosion, ras- eller skredrisk är dock 

osäkert.   

  En svårighet i riskbedömningen är att det finns många osäkerheter kring vilka 

faktorer som är viktigast för föroreningsspridning i samband med 

översvämningar. För att kunna bedöma vilka fastigheter som utgör störst risk för 

föroreningsspridning har fokus i den här studien först och främst legat på 

översvämningsdjupet. Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen kan dock 

översvämningar med stora vattenflöden istället resultera i en utspädning av 

föroreningen. Detta har noterats på platser där föroreningshalten har varit låg i 

förhållande till vattenmängden, men även på platser där det har skett förflyttning 

av förorenade sediment (Andersson-Sköld et al. 2007a). Då inga av de berörda 

fastigheterna ligger i riskzonen för erosion, ras och skred bör dock 

sedimentförflyttningen vara begränsad.   

   Eftersom föroreningsspridningen är beroende av lokala förhållanden har fokus 

vid riskbedömningen, utöver översvämningsdjupet, legat på 

spridningsförutsättningarna på fastigheterna.  För att kunna göra en grundlig 

riskbedömning behövs närmare undersökningar av förhållandena på de fastigheter 
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som riskerar att översvämmas mest. Eventuella föroreningsdjup, 

grundvattennivåer, och markegenskaper är faktorer som är av vikt för 

föroreningsspridningen och som kan skilja sig åt inom fastigheterna (Andersson-

Sköld et al. 2007b). I modelleringarna har, som nämnts, inte markinfiltrationen 

beräknats. Markinfiltrationen är av betydelse för nedtransporten av vatten, och 

kan därför vara av betydelse för föroreningsspridningen (Nilsson et al. 2005). 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av fyllnadsmaterial på samtliga 

fastigheter som drabbas vid högvatten, förutom Tätörten 1, där jordarterna 

framför allt utgörs av sand. Markinfiltrationen är generellt stor både i 

fyllnadsmaterial och i sand (Nilsson et al. 2005).  För de fastigheter som beräknas 

drabbas mest vid skyfall varierar den dominerande jordarten mellan fastigheterna. 

På Tyfonen 9, Tyfonen 12, Lussebäcken 18, och Sanden 17 domineras jordarterna 

av lera vilket innebär att markinfiltrationen bör vara låg. Övriga fastigheter är 

lokaliserade på mer genomsläppliga sandiga jordarter.  Även huruvida marken 

inom fastigheten är hårdgjord eller inte samt hur pass vattenmättad marken är 

innan översvämningen kan ha effekt på markinfiltrationen och hur eventuella 

föroreningar sprider sig (Andersson-Sköld et al. 2007b).    

  Fokus vid bedömningen har också legat på vilka typer av föroreningar som 

förekommer på de utvalda fastigheterna, eftersom deras specifika egenskaper kan 

påverka benägenheten att spridas med översvämningar. På de berörda 

fastigheterna finns risk för många olika sorters föroreningar som bland annat 

klorerade lösningsmedel, tungmetaller, färger, perfluorerande ämnen och 

petroleumprodukter. Föroreningarna har olika benägenhet att spridas men då det 

inte är möjligt att diskutera samtliga föroreningar inom den här studien följer här 

en diskussion kring de föroreningstyper som tros förekomma på flest fastigheter. 

 På majoriteten av fastigheterna; Tyfonen 9, Tyfonen 12, Mimer 22, Hermes 11 

samt eventuellt Kullen Västra 61, Lussebäcken 18, Drottninghög Södra 3, Sanden 

17 och Varvet 2 finns en risk för föroreningar i form av klorerande lösningsmedel 

som Trikloretylen. Den här typen av lösningsmedel räknas till ämnesgruppen 

DNAPL, dense non-aqueous phase liquid (Englöv et al. 2007). Det är en grupp av 

ämnen som är tyngre än vatten och även svårlösta i vatten. På grund av 

lösningsmedlens svårlöslighet i vatten kan de, om de förekommer i tillräcklig 

mängd, uppträda i fri fas i jord eller grundvatten. Klorerande lösningsmedel kan 

också förekomma i löst fas i markens porer och i grundvattnet samt i gasform i 

den omättade zonen. Löst i vatten transporteras lösningsmedlen framför allt i 

grundvattnets riktning medan klorerade lösningsmedel i fri fas transporteras 

vertikalt ner eller följer den rådande geologins transportvägar och sprickor. 



34 
 

Klorerade lösningsmedel har en långsam nedbrytningshastighet och ämnena kan 

spridas långt med grundvattnet. Vid undersökningar efter relativt måttliga spill 

har kilometerlånga plymer av lösningsmedel konstaterats i grundvattnet (Englöv 

et al. 2007). Vad effekten av en översvämning skulle få på ett område förorenat 

med klorerade lösningsmedel är okänt. Det finns dock forskning som visar på att 

halten Trikloretylen kan öka i grundvattnet till följd av nederbörd, då regnvatten 

infiltrerar marken och för med sig Trikloretylen i gasform ner till grundvattnet 

(Jellali et al. 2001).  

  Tungmetaller har också använts inom verksamheterna på många av 

fastigheterna däribland Tyfonen 9, Kopparverket 8, Varvet 2, Tätörten 1, Kullen 

Västra 61 och Eldkastaren 1. Metallers benägenhet att spridas i marken är starkt 

beroende av specifika markegenskaper som pH, syretillgång och halt organiskt 

material (Kleja et al. 2006). Mobiliteten varierar också mellan olika metaller. 

Koppar, bly och kvicksilver tenderar till exempel att binda till organiskt material i 

marken och transport sker främst som lösta komplex bundna till humuspartiklar. 

Krom har låg mobilitet i syrefria miljöer med lågt pH. I torra jordar är krom 

däremot mer benäget att spridas. Även kadmium är mer lättlösligt vid syresatta 

förhållanden men binds starkt i marken under syrefria förhållanden med högt pH. 

Arsenik däremot binds starkt i jorden men enbart under syresatta förhållanden och 

om pH i marken är över 8. Vid syrefria förhållanden löses arsenik istället ut och 

mobiliteten ökar (Kleja et al. 2006). Vid en översvämning kan miljöer som 

tidigare varit syresatta bli syrefria på grund av ökad grundvattenbildning. 

Beroende på vilka tungmetaller som förorenar marken kan översvämningen därför 

antingen bidra till en ökad eller minskad föroreningsspridning på grund av 

metallernas specifika egenskaper (Edebalk et al. 2016).   

  Två av de 12 drabbade fastigheterna; Eldkastaren 1 och Kopparverket 8 är 

placerade i riskklass 1. Eftersom föroreningar med mycket hög farlighet påträffats 

inom båda fastigheterna utgör de en uppenbar risk för föroreningsspridning. På 

fastigheten Eldkastaren 1 drivs en brandövningsplats där förhöjda halter 

perfluorerande ämnen påträffats i marken. Då dagvattnet från fastigheten leds till 

en recipient som går genom skyddsvärda områden så skulle ett eventuellt skyfall 

kunna påverka dessa områden. Det finns nämligen studier som visar att 

perfluorerande ämnen transporteras med regnvatten från liknande 

brandövningsplatser (Baduel et al. 2015). Inom fastigheten Kopparverket 8 

förekommer höga föroreningshalter av framför allt arsenik som vid en ökad 

grundvattenbildning därmed kan komma att laka ur och transporteras ut till  

närliggande Öresund (Kleja et al.2006).      
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Framtida möjligheter och utmaningar  
 

Klimatforskningen tyder på att framtida extremväder kommer bli mer vanliga och 

mer kraftfulla (Kjellström et al. 2014). För att kunna stå emot framtida 

extremvädersituationer och naturolyckor som översvämningar, skred och 

värmeböljor finns ett behov av att klimatanpassa Sverige med hjälp av olika 

anpassningsåtgärder (IVL 2016). Enligt en undersökning som IVL Svenska 

miljöinstitutet genomfört tror nästan alla tillfrågade kommuner att de kommer 

påverkas av framtida klimatförändringar (IVL 2016).  Som nämndes i 

introduktionen visade MSB:s inventering över svenska översvämningar mellan 

1901-2010 att översvämningar av förorenade markområden är den vanligaste 

orsaken till miljöpåverkan vid översvämningssituationer (MSB 2012). Att 

kartlägga vilka förorenade områden som kan påverkas vid en översvämning är 

därför viktigt ur miljösynpunkt.  Enligt MSB:s översvämningsinventering så har 

den största miljöeffekten, som ett resultat av föroreningsspridning efter 

översvämningar, synts på skyddsområden för livsmiljöer eller arter. Ett rimligt 

nästa steg i riskbedömningen av fastigheter, som inte har varit möjligt inom 

tidsramen för den här studien, hade därför varit att göra en bedömning av 

skyddsvärde och känslighet inom och i närheten av fastigheterna. För att kunna 

göra en grundlig bedömning av riskerna på närliggande miljö finns ett behov av 

att utreda eventuell flödesriktning på översvämmande vatten och grundvatten 

inom fastigheterna. Av samtliga fastigheter som valts ut i den här studien är det 

enbart en, Eldkastaren 1, där skyddsvärdet enligt MIFO fas 1-bedömningen är 

mycket stort.    

  Framtida klimatförändringar innebär inte enbart en ökad översvämningsrisk 

utan också ökade temperaturer både i luften och i marken. Förändringar i 

marktemperaturen kan påverka dels rörligheten och dels nedbrytningshastigheten 

hos olika föroreningar (SGI 2005). Det finns därmed fler faktorer att väga in än 

risken för översvämningar när det gäller klimatförändringarnas effekt på 

förorenade områden, även om kunskapen kring hur faktorer som 

temperaturförändringar kan komma att påverka föroreningsspridningen är 

bristande. Att redan från start ha klimatförändringar i åtanke vid 

riskklassificeringar av förorenade områden skulle kunna vara en del i processen 

att klimatanpassa Sverige. Att väga in riskerna för naturolyckor som ras, skred, 

erosion och översvämningar vid riskklassificeringarna av förorenade områden är 

ett sätt att i ett tidigt skede kunna avgöra behovet av åtgärder. 
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Slutsatser 
 

 Sammanlagt har 12 fastigheter identifierats som bedöms utgöra störst risk 

för föroreningsspridning vid en eventuell framtida översvämning orsakad 

av skyfall eller högvatten. Bedömningen är baserad på beräknat 

medelöversvämningsdjup samt spridningsförutsättningarna och 

potentiella föroreningars farlighet inom fastigheterna.  De 10 fastigheter 

som bedöms utgöra störst risk vid ett framtida skyfall i Helsingborg är 

Tyfonen 12, Tyfonen 9, Lussebäcken 18, Drottninghög Södra 3, Sanden 

17, Eldkastaren 1, Kullen Västra 61, Kopparverket 8, Varvet 2 och Mimer 

22. För framtida högvatten är det fyra fastigheter som bedöms utgöra 

störst risk; Tätörten 1, Kopparverket 8, Varvet 2 och Hermes 11. Att det 

enbart är dessa 12 fastigheter som valts ut innebär inte att övriga berörda 

fastigheter inte utgör någon risk.   

 

 Spridning av föroreningar vid översvämningar kan ske dels via 

ytavrinning och dels via grundvattnet. Hur pass omfattande spridningen 

blir är dock till stor del beroende på spridningsförutsättningarna på 

platsen samt föroreningarnas benägenhet att spridas. 

Föroreningsspridning är störst i områden där det finns risk för skred, ras 

och erosion.  Genom jämförelse med data som finns att tillgå över risk för 

ras, skred och erosion i Helsinborg beräknas inga av de potentiellt 

förorenade områdena i riskklass 1 och 2 beröras. Det är dock möjligt att 

det finns förorenade områden i riskklass 3 och 4 som berörs och som 

därmed kanske utgör en större risk för föroreningsspridning än flera 

fastigheter i de högre riskklasserna.  

 

 En stor del av den forskning som gjorts på effekterna av översvämningar 

av förorenade områden fokuserar på översvämning av floder och 

vattendrag. Studier som gjorts visar att föroreningsspridningen är till stor 

del beroende av förflyttning av förorenade sediment. Det finns däremot få 

studier som visar på effekterna av översvämmade förorenade områden i 

urbana miljöer. Bristen på forskningsunderlag i kombination med att det 

inte finns någon etablerad metodik för att bedöma vilka förorenade 
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områden som utgör en risk vid översvämningar är försvårande faktorer 

vid riskbedömningen.  

 

 I framtida riskklassificeringar av förorenade områden bör risken för 

effekter av klimatförändringar vägas in i bedömningen. Detta är viktigt 

för att minimera risken för skador på människor och miljön. Att inkludera 

effekterna av klimatförändringar i riskbedömningsprocessen är också ett 

viktigt steg i processen att klimatanpassa Sverige. 
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Bilaga 1.  
 

Fastighetsbeteckning och objekts-ID enligt de MIFO-rapporter som 

sammanställts. 

Fastighetsbeteckning Objekts-ID 

Bollbro 19 120008 

Drottninghög Södra 3 120040 

Eldkastaren 1 119826 

Erik Dahlberg 6 176270 

Hermes 11 119558 

Japan 4 119796 

Kopparverket 8 119598 

Kullen Västra 61 119732 

Lussebäcken 18 120019 

Mimer 22 119745 

Musköten 19 119743 

Orienten 6 119825 

Plåtförädlingen 15 119601 

Rausgård 21 119780 

Sanden 17 120048 

Sländan 7 120039 

Tyfonen 12 119711 

Tyfonen 9 119491 

Tätörten 1 119595 

Varvet 2 119760 

Yxan 8 119480 



 
 

Bilaga 2.   
 
Fastigheternas genomsnittliga översvämningsdjup i meter per kvadratmeter (m/m

2
) 

 Köpenhamnsregn 100-årsregn Extremhögvatten 2100 100-årshögvatten 2065 

1 Tyfonen 12 0,98 Tyfonen 12 0,55 Tätörten 1 1,31 Tätörten 1 0,55 

2 Tyfonen 9 0,60 Tyfonen 9 0,32 Varvet 2 1,21 Varvet 2 0,43 

3 Lussebäcken 18 0,60 Drottninghög Södra 3 0,32 Kopparverket 8 0,90 Kopparverket 8 0,32 

4 Sanden 17 0,46 Sanden 17 0,28 Orienten 6 0,13 Hermes 11 0,01 

5 Drottninghög Södra 3 0,39 Lussebäcken 18 0,21 Hermes 11 0,12 

6 Kullen Västra 61 0,24 Plåtförädlingen 15 0,13     

7 Rausgård 21 0,21 Kullen Västra 61 0,12     

8 Japan 4 0,21 Kopparverket 8 0,12     

9 Plåtförädlingen 15 0,20 Erik Dahlberg 6 0,11     

10 Erik Dahlberg 6 0,20 Yxan 8 0,09     

11 Yxan 8 0,20 Eldkastaren 1 0,09     

12 Musköten 19 0,19 Mimer 22 0,09     

13 Varvet 2 0,18 Sländan 7 0,08     

14 Eldkastaren 1 0,17 Rausgård 21 0,07     

15 Sländan 7 0,18 Bollbro 19 0,07     

16 Filborna 31:56 0,17 Bollbro 15 0,07     

17 Pinjen 9 0,16 Filborna 31:56 0,07     

18 Asien 20 0,16 Musköten 19 0,06     

19 Kopparverket 8 0,15 Pinjen 9 0,06     

20 Hermes 11 0,13 Ven 12 0,06     

21 Bollbro 19 0,13 Oden 1 0,06     

22 Mimer 22 0,12 Japan 4 0,05     

23 Bollbro 15 0,12 Asien 20 0,05     

24 Ven 12 0,09 Hermes 11 0,05     

25 Oden 1 0,08 Ramlösa 5:6 0,05     

26 Ramlösa 5:6 0,08 Jägaren 10 0,05     

27 Jägaren 10 0,08 Orienten 6 0,05     



 
 

28 Ruuth 50 0,08 Vattenpasset 1 0,05     

29 Orienten 6 0,07 Varvet 2 0,04     

30 Vattenpasset 1 0,07 Ruuth 50 0,04     

31 Tätörten 1 0,06 Tätörten 1 0,04     

32 Ryssland Västra 15 0,06 Ryssland Västra 15 0,04     

33 Alfa 5 0,06 Alfa 5 0,04     

34 Orienten 7 0,04 Orienten 7 0,04     

35 Arabien 9 0,04 Arabien 9 0,04     

36 Kolven 1 0,04 Kolven 1 0,04     

37 Kroksabeln 12 0,04 Kroksabeln 12 0,04     

38 Bysmeden 10 0,04 Bysmeden 10 0,03     

39 Olympiaden 6 0,04 Olympiaden 6 0,03     

40 Grepen Östra 3 0,04 Grepen Östra 3 0,03     

41 Hovtången 1 0,04 Hovtången 1 0,03     

42 Jupiter 4 0,03 Jupiter 4 0,03     

43 Sippan 24 0,03 Sippan 24 0,02     

44 Persien 15 0,03 Persien 15 0,02     

45 Magnus Stenbock 15 0,02 Magnus Stenbock 15 0,02     

46 Havsfrun 25 0,02 Havsfrun 25 0,02     

47 Kniven 3 0,02 Kniven 3 0,02     

48 Leda 1 0,02 Leda 1 0,02     

49 Pastorn 19 0,02 Pastorn 19 0,02     

50 Sköldenborg 16 0,02 Sköldenborg 16 0,02     

51 Ramlösa 8:2 0,02 Ramlösa 8:2 0,02     

52 Räven 58 0,01 Räven 58 0,01     

53 Räven 57 0,01 Räven 57 0,01     

54 Karpen 3 0,01 Karpen 3 0,01     

55 Sanden 12 0,01 Sanden 12 0,01     



 
 

Bilaga 3. Sammanställning av MIFO fas 1 för de fastigheterna med högst beräknat medeldjup vid en eventuell översvämning  

Fastighet Riskklass Bransch Föroreningsnivå 
Föroreningarnas 

farlighet 

Spridningsförutsättningar 

i mark och vatten 
Skyddsvärde Känslighet 

 
Tyfonen 12 

 

2 Verkstadsindustri Okänd Mycket hög Mycket stora Stort Måttlig 

På fastigheten drevs från slutet på 1960-talet till början av 1980-talet en elektromekanisk verkstad. Inom verksamheten använde man den mycket farliga kemikalien 
Trikloretylen som avfettningsmedel. Då fastigheten ligger i ett industriområde bedöms känsligheten som måttlig. Området är inhägnat men 
spridningsförutsättningarna i mark bedöms som mycket stora. Eftersom fastigheten ligger nära Lussebäcken som rinner ut till riksintressanta Råån bedöms 
skyddsvärdet vara stort. 

 
Kopparverket 

8 

 

1 
Övrig oorganisk 

kemisk industri 

Mycket hög, 

framför allt av 

arsenik 

Mycket hög Mycket stora Stort Måttligt 

Verksamhet har bedrivits på fastigheten sedan tidigt 1900-tal framför allt i form av tillverkning av kemikalier. Det finns även en deponi samt en skjutbana inom 
fastigheten. Föroreningar av mycket hög farlighet har konstaterats i både mark och grundvatten. Föroreningen utgörs framför allt av höga halter arsenik men det har 
också påträffats förhöjda halter av zink, kadmium och kvicksilver i marken. Eventuellt kan också föroreningar i form av dioxin finnas på fastigheten. 
Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten anses vara mycket stora. Då fastigheten ligger i ett industriområde anses känsligheten vara måttlig. Skyddvärdet 
för ytvatten bedöms vara stort på grund av närheten till Öresund. För mark och grundvatten bedöms det dock som litet.    

 

Tyfonen 9 

 

 

2 

Framställning av 

bekämpningsmedel; 

Färgindustri; 

Grafisk industri 

Okänd Mycket hög Stora Måttlig Stor 

Mellan 1973-2003 drevs en verksamhet som tillverkade färg på fastigheten. Inom samma fastighet har även ett annat företag som lagrat och tappat om 
träimpregneringsmedel varit verksamma under ungefär tjugo års tid. Inom verksamheterna har kemikalier med hög farlighet som färger, lösningsmedel, 
kromoxidgrönt och koboltnaftenat använts. Även kemikalier med mycket hög farlighet som träimpregneringsmedel CCA och blynaftenat har använts i processerna. 
Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms vara stora då fastigheten ligger i ett område som tidigare varit en deponi samt i ett område där 
jordarterna utgörs av moränmellanlera, sand och svämsediment. Spridningsförutsättningarna till ytvatten bedöms också vara stora eftersom fastigheten ligger nära 
Lussebäcken. Fastigheten är lokaliserad i ett industriområde men då den gränsar till en skola bedöms känsligheten ändå vara stor. Skyddsvärdet är måttligt. 

 
Kullen Västra 

61 

2 
Ytbehandling av 

metaller 
Okänd Mycket hög Mycket stora Måttligt 

Mycket 

stor 

Inom fastigheten har ytbehandling av metaller med elektrolytiska/kemiska processer som förnickling, förkromning och galvanisering förekommit. Exakt mellan 
vilka år verksamheten var i drift är okänt, men olika miljöstörande verksamheter ska ha pågått i minst 80 år. I processerna användes farliga kemikalier som nickel, 
koppar och krom. Spridningsförutsättningarna på fastigheten bedöms som stora på grund av tomtens lutning, jordarternas genomsläpplighet samt att markytan inte är 
hårdgjord. På fastigheten vistas boende och yrkesverksamma, känsligheten är därför mycket stor. Skyddsvärdet bedöms vara måttligt.  



 
 

  

Fastighet Riskklass Bransch Föroreningsnivå 
Föreningens 

farlighet 

Spridningsförutsättningar 

i mark och vatten 
Skyddsvärde Känslighet 

 

Rausgård 21 

 

 

2 

Tillverkning av 

takpapp; övrig 
organisk industri 

Okänd Mycket hög Stora Lågt Stor 

På fastigheten tillverkades takpapp samt tjär- och asfaltsprodukter från 1947 fram till cirka 1968. Även färg, fernissor, bekämpningsmedel och 
träimpregneringsmedel kan ha tillverkats på fastigheten enligt uppgifter. Kemikalier som tros ha använts i processerna har hög till mycket hög farlighet och utgörs av 
bland annat tjäror, asfalt, oljeprodukter och lösningsmedel. Då jordarterna på fastigheten består av sand och svämsediment anses spridningsförutsättningarna vara 
stora. Fastigheten ligger i ett område med grundvattenskydd vilket gör att känsligheten bedöms vara stor. Skyddsvärdet bedöms vara litet på grund av att fastigheten 
ligger inom ett industriområde. 

 

Japan 4 

 

2 Textilindustri Okänd Mycket hög Stora Måttligt Stor 

Mellan 1897 och 1964 bedrevs en textilindustri i form av jutesäckstillverkning på fastigheten. Föroreningar med hög farlighet som petroleumprodukter, färger och 
eventuellt lösningsmedel skulle kunna finnas på fastigheten. Även PAH med mycket hög farlighet kan eventuellt förekomma. Spridningsförutsättningarna i mark 
och grundvatten anses vara stora. Då människor vistas dagligen på fastigheten bedöms känsligheten vara stor. Skyddsvärdet anses vara måttligt.   

 

Plåtförädlingen 

15 

 

2 

Verkstadsindustri 

– med 

halogenerade 

lösningsmedel 

Konstaterad 

oljeförorening 
Hög Stora Stort 

Måttligt till 

stort 

Mellan 1908 och 1975 bedrevs verkstadsindustri på fastigheten. Företaget tillverkade framför allt plåtradiatorer. I processen användes kemikalier med hög farlighet 
som färger, syror och oljor. Verksamheten flyttade efter 1975 till en annan fastighet där trikloretylen och perkloretylen användes. Huruvida dessa lösningsmedel 
användes under fabrikens tid på Plåtförädlingen 15 är dock osäkert. Det är också osäkert hur avfall hanterades under verksamhetens tidiga år. Det finns uppgifter om 
att uthärdad färg grävts ner i marken inom fastigheten. Vid undersökningar på fastigheten konstaterades en oljeförorening. Källan till denna är okänd. Jordarterna på 
fastigheten är genomsläppliga vilket gör att spridningsförutsättningarna anses stora. Även skyddsvärdet anses stort på grund av att fastigheten ligger inom 
grundvattenförekomst. Känsligheten bedöms vara måttlig till stor på grund av att yrkesverksamma vistas på fastigheten samt på grund av närheten till bostäder. 

Yxan 8 2 
Kemtvätt; 

Textilindustri - 

färgning 

Okänd Mycket hög Stora Stora 
Mycket 

stor 

På fastigheten har verksamheter i form av färgeri och kemtvätt bedrivits sedan cirka1870fram till 1946. Vilka kemikalier som använts och hur processerna har gått 
till är osäkert. Bensin, färger och halogenerande lösningsmedel tros dock ha använts under lång tid. Spridningsförutsättningarna är stora eftersom jordarterna består 
av isälvsediment med hög genomsläpplighet. Skyddsvärdet är också stort eftersom fastigheten ligger inom skyddsvärd grundvattenförekomst. Då människor bor på 
fastigheten anses känsligheten vara mycket stor. 



 
 

  

Fastighet Riskklass Bransch Föroreningsnivå 
Föreningens 

farlighet 

Spridningsförutsättningar 

i mark och vatten 
Skyddsvärde Känslighet 

 

Erik Dahlberg 

6 

2 
Ytbehandling av 

metaller 
Okänd Mycket hög Inte bedömd Lågt 

Stor till 

mycket stor 

Verksamhet med miljöfarliga kemikalier har bedrivits på fastigheten i över 100 år. Inom verksamheten har kemikalier med mycket hög farlighet som kvicksilver, bly 
och krom använts. Processerna drevs under många år under omoderna förhållanden och golvet i byggnaden var gjort av trä vilket gör att risken för att föroreningar 
spridits till marken bedöms som stor. Känsligheten bedöms vara stor till mycket stor eftersom det vistas både boende och yrkesverksamma på fastigheten. 
Spridningsförutsättningarna inom området är inte bedömda i inventeringen, men marken i området består av genomsläppliga jordarter. Markens skyddsvärde bedöms 
som litet.  

 

 Musköten 19 2 Verkstadsindustri Okänd Mycket hög Måttliga Lågt Måttlig 
På 1970-1980-talet drevs en stor verksamhet på fastigheten. Flertalet olika processer förekom inom industrin bland annat mekanisk verkstad och snickeri. 
Trikloretylen, med mycket hög farlighet, användes för avfettning inom verkstadsindustrin. Då fastigheten ligger inom ett industriområde anses skyddsvärdet vara 
lågt. Känsligheten bedöms vara måttlig. Då marken består av lerig morän bedöms spridningsförutsättningarna vara måttliga.  

Eldkastaren 1 1 Brandövningsplats 

Förhöjda halter 

perfluorerande 
ämnen 

konstaterade i 

mark och vatten 

Mycket 
Stora, mycket stora till 

ytvatten 
Mycket stort Stor 

Inom fastigheten har en brandövningsplats varit verksam sedan cirka 40 år tillbaka. Inom verksamheten har miljöfarligt släckskum använts och det har förkommit 
eldning av bland annat möbler och bilar. Inom fastigheten förväntas föroreningar med mycket hög farlighet som PFOS, PFAS, PCB, dioxiner, PAH, VOC och 
flertalet tungmetaller förekomma.  Det finns även en risk för föroreningar med hög farlighet som diesel och bensin inom fastigheten.  Spridningsförutsättningarna 
bedöms vara mycket stora till ytvatten samt stora i mark och grundvatten. Skyddsvärdet inom området bedöms som litet men dagvattnet avleds till en recipient som 
går genom skyddsvärda områden, därför bedöms skyddsvärdet vara mycket stort för mark, grundvatten och ytvatten. Yrkesverksamma personer visas dagligen på 
området som därför bedöms ha stor känslighet. 

Mimer 22 2 

Elektroteknisk 

industri; 

Verkstadsindustri; 

Ytbehandling av 

trä 

Okänd Mycket hög Stora till mycket stora Lågt Måttlig 

På fastigheten har verkstadsindustri drivits fram till slutet av 1970-talet. Inom verksamheten användes mycket farliga kemikalien trikloretylen. Fastigheten ligger 
inom ett industriområde och skyddsvärdet är därför lågt. Känsligheten bedöms vara måttlig. Då marken består av isälvsgrus anses spridningsförutsättningarna vara 
stora till mycket stora.   



 
 

  

Fastighet Riskklass Bransch Föroreningsnivå 
Föreningens 

farlighet 

Spridningsförutsättningar 

i mark och vatten 
Skyddsvärde Känslighet 

Tätörten 1 2 

Varv med 

halogenerande 

lösningsmedel 

Konstaterad 

förorening av 

framfört allt 

alifatiska kolväten 

Mycket hög Stora Stort Måttlig 

På fastigheten har det bedrivits varvsverksamhet och motorreparationsverkstad i många år. Föroreningar främst i form av alifatiska kolväten har konstaterats på 
fastigheten. Då fastigheten ligger precis intill Råån som är ett naturvårdsområde av riksintresse bedöms skyddsvärdet vara stort. Yrkesverksamma vistas på 
fastigheten därför bedöms känsligheten som måttlig. Spridningsförutsättningarna anses stora både i mark och till ytvatten. 

Varvet 2 2 
Gjuteri; 

Varv 

Vid provtagning 
har förhöjda halter 

PAH, metaller och 

oljor påträffas 

Mycket hög Mycket stora Lågt Måttligt 

Inom fastigheten har varvsverksamhet bedrivits i ungefär 120 år. Ämnen med mycket hög farlighet som bly och stenkolstjära har troligtvis använts inom 
verksamheten. I övrigt förmodas också ämnen som koppar, oljor, färger och lösningsmedel ha använts. Spridningsförutsättningarna i mark, grundvatten och ytvatten 
bedöms vara mycket stora. Området är i dag ett hamnområde och bedöms inte vara särskilt känsligt eller skyddsvärt. Vid provtagning på platsen påträffades förhöjda 
halter PAH, metaller och oljor i vissa av provpunkterna. 

Hermes 11 2 
Gummiproduktion; 

Gjuteri 

Konstaterade 

föroreningar av 

klorerade 

lösningsmedel 

Mycket hög Stora till mycket stora Stort Måttligt 

Det har inom fastigheten bedrivits industriverksamheter sedan slutet på 1800-talet fram till 1980-talet. Den längst pågående industriverksamheten var en 
gummiindustri, men även ett gjuteri och en grafisk industri har varit verksamma på fastigheten. Inom gummiindustrin användes stora mängder klorerade 
lösningsmedel. Föroreningar har tidigare påträffats vid grävarbeten och delar av fastigheten har sanerats. Föroreningssituationen på halva fastigheten är dock okänd.   

Orienten 6 2 
Övrig organisk 

kemisk industri 
Okänd Mycket hög Stora Lågt Stor 

På fastighetens nordöstra del bedrevs tillverkning av kemiska preparat från slutet av 1920-talet fram till 1960-talet. Flertalet olika kemikalier med hög till mycket 
hög farlighet hanterades inom processerna. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöm vara stora. Inom området vistas många människor, därför 
anses känsligheten vara hög. Skyddsvärdet bedöms vara lågt inom fastigheten. 

 

Lussebäcken 

18 

2 
Kemtvätt med 

lösningsmedel 
Okänd Inte bedömd Inte bedömd Inte bedömd 

Inte 

bedömd 

Inom fastigheten kan en kemtvätt ha bedrivits.  Det är troligt att det bara har skett inlämning av tvätt på fastigheten och att själva tvätten har genomförts någon 
annanstans. Detta är dock inte bekräftat. Ingen inventering har genomförts och fastigheten är riskklassificerad enligt branschklassen för kemtvättar. 



 
 

 

 

 

 

 

Fastighet Riskklass Bransch Föroreningsnivå 
Föreningens 

farlighet 

Spridningsförutsättningar 

i mark och vatten 
Skyddsvärde Känslighet 

 

Sanden 17 

 

2 
Kemtvätt med 

lösningsmedel 
Okänd Inte bedömd Inte bedömd Inte bedömd 

Inte 

bedömd 

Sanden 17 beskrivs som en kemtvätt med lösningsmedel. Det är dock osäkert om en kemtvätt verkligen har bedrivits på platsen. Enligt källor ska det funnits 
uppgifter om tvättautomater i bygglovsritningarna men huruvida dessa var för kemtvätt eller vattentvätt framgår inte. Fastigheten är riskklassificerad enligt 
branschklassen för kemtvättar. 

 

Drottninghög 
Södra 3 

 

2 
Kemtvätt med 
lösningsmedel 

Okänd Inte bedömd Inte bedömd Inte bedömd 
Inte 

bedömd 

En kemtvätt har eventuellt bedrivits på fastigheten i ungefär 6 år enligt uppgifter från telefonkataloger. Byggnaden som kemtvätten bedrevs i är byggd i två markplan 
och kemtvätten bedrevs på det övre planet. Då det är osäkert om en kemtvätt överhuvudtaget bedrivits, samt att verksamhetstiden i sådana fall var kortvarig och 
byggnaden är utformad som den är bedöms riskerna inom fastigheten vara små.  Fastigheten är riskklassificerad enligt branschklassen för kemtvättar. 

Sländan 7 2 
Kemtvätt med 

lösningsmedel 
Okänd Inte bedömd Inte bedömd Inte bedömd 

Inte 

bedömd 
 

På fastigheten har en kemtvätt bedrivits under tre år enligt telefonkataloger. På grund av den korta verksamhetstiden och brist på information om verksamheten har 
ingen inventering kunnat göras.  Fastigheten är riskklassificerad enligt branschklassen för kemtvättar. 

Bollbro 15 2 
Kemtvätt med 

lösningsmedel 
Okänd Inte bedömd Inte bedömd Inte bedömd 

Inte 

bedömd 
Ingen inventering har gjorts på grund av bristande information om verksamheten samt om sanering genomfördes i samband med nybyggnation på fastigheten.  
Fastigheten är riskklassificerad enligt branschklassen för kemtvättar. 
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