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INLEDNING

Badelundaåsens sträckning inom Borlänge, Säters och Hedemora kommuner tillhör en av de viktigaste 
grundvattenresurserna för dricksvattenförsörjningen i länet. För att belysa den kemiska statusen har 
ett inledande arbete bestått i att ta fram tillgänglig kemisk data för grundvattnet i åsen. En omfattande 
kompletterande provtagning och analys har sedan genomförts under november 2009 för 24 grundvat-
tenstationer jämnt fördelade efter sträckan.  

Vattenkvaliteten för denna del av Badelundaåsen är förhållandevis god. Enstaka analysvärden, som 
ligger högre än tröskelvärden i SGUs föreskrifter SGU-FS 2008:2, har dock påträffats. Ämnena gäl-
ler bekämpningsmedel, nitrat, klorid samt bensen. Resultaten kan ligga som grund för en klassning av 
den kemiska statusen samt underlag för eventuella åtgärder och uppföljning av den kemiska statusen i 
områden där halterna överstiger tröskelvärdet.

Text, foto och kartor: Jan Larspers.
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Allmänna förutsättningar

Undersökningen berör Badelundaåsen inom Bor-
länge, Säters och Hedemora kommuner. Syftet 
med undersökning är att få en fördjupad bild av 
den kemiska statusen för grundvattnet i åsen. 
Detta avsnitt av Badelundaåsen är av stor bety-
delse för vattenförsörjningen. De allmänna vat-
tentäkterna Lennheden, Tjärna, Frostbrunnsda-
len, Solvarbo, Ugglebo, Viggesnäs och Petersburg 
är belägna inom det aktuella området. Dessa vat-
tentäkter svarar för merparten av Borlänge, Säters 
och Hedemora kommuners vattenförsörjning. To-
talt är ca 70 000 personer anslutna till vattentäk-
terna. Det finns även enskilda vattentäkter i om-
rådet varav Lennheden, Solvarbo och Grådö är de 
viktigaste.

I samband med arbetet med vattendirektivet och 
förvaltningsplan har en preliminär riskbedömning 
gjorts av grundvattenförekomsters kemiska status. 
För vissa avsnitt av Badelundaåsen har bedömts 
att förekomsten är i riskzonen för att inte nå god 
kemisk status 2015. Bedömningen baseras på en 
grov uppskattning av potentiella föroreningskällor 
inom grundvattenförekomsten således ej på ke-
miska analyser av grundvattnet.  

Den undersökning och provtagning som nu ge-
nomförts hösten 2009 kompletterar tidigare ke-
midata för grundvattnet i åsen genom ytterligare 
vattenanalyser av främst miljögifter. Sammanta-
get med tidigare vattenanalyser bildar det under-
lag för en bedömning av den kemiska statusen.

Undersökningen har genomförts av Länsstyrel-
sen efter inledande konsultationer med Borlänge, 
Säters och Hedemora kommuner samt konsultfö-
retaget Midvatten AB i Borlänge. Midvatten har 
också utfört provtagning i fält.

Ekonomiska medel

Länsstyrelsen har erhållit ekonomiska medel från 
Vattenmyndigheten för verifiering av statusen för 
grundvattenförekomster inom Badelundaåsen i 
Avesta kommun. Enligt Länsstyrelsen plan för 
miljöövervakningen skall insatserna för grund-
vatten bestå i att göra provtagningar – screening 
av miljögifter under en sexårsperiod för grund-
vattenförekomster som har stor betydelse för 
dricksvattenförsörjningen. Inriktningen på mil-
jöövervakningen och verifiering av status sam-
manfaller varför Länsstyrelsen valt att samordna 
undersökningarna med en tidsmässigt gemensam 
provtagning av grundvattnet. Undersökningen 
2009 för Badelundaåsens sträckning inom Bor-
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länge, Säters och Hedemora kommuner har fi-
nansierats inom ramen för miljöövervakningsan-
slaget. Resultatmässigt blir det fråga om en veri-
fiering av den kemiska statusen motsvarande den 
som utförts 2009  i Avesta kommun.

Utredningar

Under kapitel Utredningar och referenser finns 
förtecknat vad som gjorts kopplat till förhållan-
dena i anslutning till Badelundaåsen. Denna del 
av Badelundaåsen är förhållandevis väl utredd ur 
hydrogeologisk synpunkt. Sentida underlag har 
bland annat tagits fram av konsultföretag i sam-
band med tillståndsansökan för grundvattenuttag 
vid Lennheden och Grådö vattentäkter.

Det finns även underlagsmaterial från pågående 
arbete med omarbetning av vattenskyddsområ-
den för Tjärna, Frostbrunnsdalen, Solvarbo-Ugg-
lebo, Viggesnäs och Petersburgs vattentäkter. 

Länsstyrelsen genomförde en provtagning - scre-
ening av organiska miljögifter i grundvatten 2007- 
2008 (2) för 11 stationer inom denna sträckning av 
Badelundaåsen. 

SGU har sammanställt en grundvattenkartering 
av Badelundaåsen mellan Leksand och Salbohed 
2009 (3).

Några utredningar som genomförts i anslutning 
till industrimark och deponier. En del områden 
ligger i nära anslutning till Badelundaåsens kärn-
område, några ligger mera perifert där grund-
vattenutbytet med åskärnan kan bedömas som 
litet eller i det närmaste obefintligt. Följande un-
dersökningar omfattas av någon form av grund-
vattenkoppling. 

I Borlänge kommun har undersökningar utförts 
vid Bangården - utsläpp av bränsle (30), Hushagen 
- fastigheten Kälken 2 (32). Amsberg - koksupp-
lag (1970), Lennheden - oljespill (33), Buskåker - 
brandtomt (38), Forsa Ängar - industriområde (35), 
Kvarnsvedens pappersbruk – mifoundersökning 
(37), Norra Backa - industriområden (40) och SSAB 
Tunnplåt – mifoundersökning (42). 

I Säter kommun har undersökning utförts i sam-
band med lösningsmedelsutsläpp i grustag norr 
om Solvarbo (60). 

I Hedemora kommun har mifoundersökningar 
gjorts under senare tid vid Hedemora Verkstäder 
(83) och vid Bernhard Hedlunds före detta ytbe-
handling (84). 
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Figur 4. Badelundaåsen inom Hedemora kommun

Figur 3. Badelundaåsen inom Säters kommun

Figur 2. Badelundaåsen inom Borlänge kommun

Utredningsområdet

Flödesförhållanden och provtagningsmöj-
ligheter

Riktning och intensitet av grundvattenflödet va-
rierar längs åssträckning. Inom Borlänge kommun 
är flödet sydligt från kommungränsen mot Gagnef 
i norr till Tunaån. Från Tunaån och söderut till 
grundvattendelaren vid Mossbysjön i Säters kom-
mun går flödet mot norr. Från Mossbysjön och vi-
dare söderut är flödet sydligt till Ljusterån i Säters 
kommun. Från Ljusterån till grundvattendelaren 
mot Karlsgårdarna är flödet nordligt. Från Karls-
gårdarna i Säters kommun i norr till Grådö vid 
Dalälven i Hedemora kommun är flödet sydligt. 
Slutligen är flödet nordligt från Grådö till grund-
vattendelaren i anslutning till kommungränsen 
mellan Hedemora och Avesta.

Beräkningar av grundvattenflödets storlek har ut-
förts av Midvattens konsultutredningar för Lenn-
heden, Tjärna, Frosbrunnsdalen, etc. Uttagsmöj-
lighet för grundvattnet finns även grovt angivet i 
SGUs kartering (3). 

Inom Badelundaåsens ca 60 km långa sträckning 
i Borlänge, Säter och Hedemora kommuner finns 
sedan tidigare ett stort antal stationer där prov-
tagning av grundvatten kan utföras. Det rör sig 
om vattentäkter, brunnar eller nedslagna grund-
vattenrör. Av Figur 2-4 framgår översiktligt läget 
för vattentäkter, brunnar och rör. Provtagning är 
dock inte möjlig eller lämplig vid alla rör. Somli-
ga har satts igen, somliga har inte tillräcklig vat-
tenomsättning 

Figur 1. Badelundaåsen inom Dalarnas län 



Delområde

För att få överskådlighet av det ca 64 km långa 
undersökningsområdet har det avgränsats längd-
mässigt i 8 delområden. Inom Borlänge kommun 
har åssträckningen uppdelats i 3 områden Bo1, 
Bo2 och Bo3 (totalt 29 km). Inom Säters kommun 
benämns områdena Sä1, Sä2 (totalt 12 km). Den 
23 km långa sträckan i Hedemora kommun har 
uppdelats i He1, He2 och He3.

Förhållandena med bland annat analysdata inom 
varje delområde har beskrivits under kapitlet del-
områden.

Åsområde

Badelundaåsens kärna har betecknats som åsom-
råde och utgörs av grovt isälvsmaterial av sand och 
grus med stor vattengenomsläpplighet. Det grova 
isälvsmaterialet kan ibland gå upp till marky-
tan och i vissa fall bilda en åsformation. Det kan 
även ligga dolt under överlagrad finsedimentjord. 
Åsområdet kan sägas utgöra ett primärt influens-
område för Badelundaåsens grundvattenförekom-
ster.

I anslutning till arbetet med vattendirektivet har 
SGU delat in Badelundaåsens sträckning mel-
lan Leksand och Avesta i grundvattenförekom-
ster. Förekomsterna har följande beteckningar: 
SE666309-152828, SE666700-152627, SE666815-
152522, SE667082-152108, SE667461-151722, 
SE667628-151454, SE667805-151308, SE668733-
150625, SE669257-149794, SE669618-149343, 
SE669612-149147, SE669629-148854, SE669950-
148452, SE671605-146879 och SE673607-145529. 
Dessa beteckningar används bland annat i Vatten 
Information System Sverige (VISS), Vattenmyn-
digheternas redovisning av grundvattenförekom-
ster (2008). 

SGU har också utfört en grundvattenkartering av 
Badelundaåsen som färdigställts 2009, Grund-
vattenmagasinen inom Badelundaåsen mellan 
Leksand och Salbohed (3). De två avgränsningarna 
skiljer sig åt något.

I denna redovisning används SGUs grundvatten-
kartering för Badelundaåsen som avgränsning och 
beteckning på åsområde.

Angränsande område

I denna redovisning har ett angränsande område 
har lagts in på ömse sidor om åsområdet. Detta 
område är en del av ett tillrinningsområde för 
grundvatten som har förbindelse med åsområdet. 

Avgränsningen baseras huvudsakligen på landy-
tans topografi. 

Då terrängen sluttar från åsområdet i flack terräng 
avgränsas ett område om maximalt 1000 meter 
från åsområdet. I brant terräng blir avgränsning-
en mindre. Då terrängen sluttar mot åsområdet 
i brant terräng tas maximalt 3000 meters bredd 
med. I flack terräng blir avgränsningen mindre.

Det angränsande området kan sägas vara ett se-
kundärt influensområde för grundvattnet i åsom-
rådet. En grov uppskattning av ett område som 
inverkar i viss grad på grundvattenutbytet mot 
åsområdet.

Vattenskyddsområde

Det finns ett antal vattenskyddsområden efter ås-
sträckan. Avgränsningen för dessa har fastställts 
av Vattendomstolen eller Länsstyrelsen från 1960-
talet och framåt. Sentida avgränsningen skall ba-
seras på hydrogeologiska utredningar kopplats till 
Naturvårdsverkets rekommendationer om grund-
vattnets tillrinning och uppehållstider för den vat-
tentäkt som vattenskyddsområdet är avsett för. 
Äldre områden har inte avgränsats med sådana 
kriterier varför de i allmänhet har mindre utbred-
ning. Det finns för närvarande 7 vattenskyddsom-
råden efter sträckan. 

Lennheden, Borlänge kommun (från 1991, omar-
betas under 2010)

Tjärna, Borlänge kommun (från 1979, omarbetas 
under 2010)

Frostbrunnsdalen, Borlänge kommun (från 1991, 
omarbetas under 2010)

Figur 5. Exempel på delområde med avgränsningar (Sä1)
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Riskfaktorer

Avfalldeponier och industriverksam-
het
Avfallsdeponier och tidigare industriverksamhet 
utgör exempel på riskfaktorer för att grundvattnet 
i åsen kan förorenas. I Dalarnas län finns närmare 
4000 objekt som registrerats i en MIFO-databas. 
Det rör sig om platser där olika verksamheter på-
går eller har pågått och som kan innebära att det 
finns risk för att marken förorenats genom verk-
samheten. De objekt som registrerats kan vara 
från stora industrier som SSAB i Borlänge till min-
dre verksamheter som till exempel bilverkstäder.

Vägar
Vägar utgör en riskfaktor på två sätt. Man har den 
långssiktiga belastningen i form av föroreningar 
från vägunderhåll, vägslitage och förorenande äm-
nen från fordon. Det finns också en akut risk för 
utsläpp till grundvattnet i samband med vägtrafik-
olyckor. Vägsaltning kan inverka på grundvattnet 
genom förhöjda kloridhalter. 

Bebyggelseområden
Inom bebyggelseområden finns omfattade vägnät 
som utgör en risk för att grundvattnet skall förore-
nas. Andra riskfaktorer kan vara schaktningsarbe-
ten vid nybyggnad och underhåll, avloppsledning-
ar och jordvärmeanläggningar liksom förvaring av 
petroleumprodukter förlagda i mark, byggnad eller 
fristående. Användning av kemiska bekämpnings-
medel i trädgårdar kan också utgöra viss risk.

Grusbrytning
Grusbrytning har förekommit allmänt längs hela 
Badelundaåsens sträckning. Grusbrytning med-
för att det skyddade skiktet i den omättade zonen 
ovan grundvattenytan minskar. Det finns också 
risk för läckage från arbetsfordon i anslutning till 
grusbrytningen. Övergången från naturgrus till 
bergkrossanvändning gör att antalet aktiva natur-
grustäkter minskar. 

Jordbruk
När det gäller jordbrukets inverkan på grundvatt-
nets kvalitet tänker man främst på risken för be-
kämpningsmedelsrester och näringsläckage som 
bland annat påverkar nitrathalterna. Kunskapen 
om bekämpningsmedelsanvändningen inom Ba-
delundaåsens närområde är vanligen begränsad 
till användningen inom vattenskyddsområden. 
Inom vattenskyddsområden krävs alltid tillstånd 
från kommunen för spridning av kemiska bekämp-
ningsmedel, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, 
SNFS 1997:2.
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Figur 6. Ett avsnitt av Badelundaåsen med aktiv material-
brytning vid Oråsen i Säters kommun

Solvarbo-Ugglebo, Säters kommun (från 1978, 
omarbetas under 2010)

Viggesnäs, Hedemora kommun (från 1994, omar-
betas under 2010)

Petersburg, Hedemora kommun (från 1974, omar-
betas under 2010)

Grådö, Hedemora kommun (från 1972, omarbetas 
under 2010)) 

Markförhållanden

En förutsättning för att ett grundvattenmagasin 
skall kunna utnyttjas för stora vattenuttag är att 
det finns en stor volym av genomsläppligt grusma-
terial i åskärnan. För bedömning av jordlagrens 
sammansättning finns jordborrningar utförda vid 
ett flertal platser. En relativt detaljerad jordarts-
kartering av ytjordlagren finns också tillgänglig 
för hela sträckan (SGU, 2004). Det översta skik-
tets sammansättning har betydelse för med vilken 
hastighet en förorening kan nå grundvattenmaga-
sinet i åskärnan. En tät ytjordart är mera gynnsam 
än en mera genomsläpplig om man ser till förore-
ningsrisken för grundvattenmagasinet.



Tabell A1. Från SGUs föreskrif-
ter SGU-FS 2008:2. 

Tabell A2 Från SGUs föreskrif-
ter SGU-FS 2008:2. 

Referensvärden för naturligt förekommande joner, metaller och konduktivitet
i grundvatten i magasin som utgörs av sand- och grusavlagringar.

Parametertyp Parameter Sort Referensvärde
1. Joner Klorid mg/l 18

Sulfat mg/l 25
Nitrat mg/l 4
Amonium mg/l 0,05

2. Metaller Arsenik 1
Bly 0,5
Kadmium 0,1
Kobolt 0,5
Krom 1
Koppar 6
Kvicksilver 0,006
Nickel 5
Vanadium 1
Zink 100

3. Parameter som indikerar inträng- Konduktivitet mS/m 38
ning av saltvatten eller inträngning
av andra föroreningar

En regionalisering skulle ge något avvikande värden för framför allt klorid och sulfat.
De angivna koncentrationerna kan betraktas som bakgrundsvärden vid processen
att fastställa riktvärden på nationell nivå.

Riktvärden för grundvatten på nationell nivå och utgångspunkter för att vända trender.

Parameter Sort Riktvärde Tröskelvärde***
Nitrat NO3 mg/l 50 20
Bek.medel* 0,1 eller 0,5 totalt Detekterat
Klorid Cl mg/l 100 50
Konduktivitet Kond mS/m 75 55
Sulfat SO4 mg/l 250 100
Amonium NH4 mg/l 1,5 0,5
Arsenik As 10 5
Kadmium Cd 5 2
Bly Pb 10 2
Kvicksilver Hg 1 0,05
Trikloreten + Tetrakloreten 10 2
Kloroform (triklormetan) 100 20
1,2-dikloretan 3 0,5
Bensen 1 0,2
Benso(a)pyrene ng/l 10 2
Summa 4 PAH:er** ng/l 100 20

*Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter
**Benso(b)fluoranten, Benso(k)fluoranten, Benso(ghi)perylen, Inden(1,2,3-cd)pyren
***Utgångspunkt för att vända trend angiven som koncentration

Provtagning och analys

Bedömningsgrunder

För att bedöma kemisk status för grundvattenfö-
rekomster finns i dagsläget förtecknat tröskelvär-
den och riktvärden för vissa ämnen enligt SGU-FS 
2008:2 (Föreskrift om statusklassificering och mil-
jökvalitetsnormer för grundvatten). Med tröskel-
värde menas i detta sammanhang, utgångspunkt 
för att vända trend angiven som koncentration. 

Föreskrifterna ska tillämpas då vattenmyndighe-
ten fastställer miljökvalitetsnormer samt klassifi-
cerar kvantitativ och kemisk grundvattenstatus. 

Föreskrifterna gäller för grundvattenförekom-
ster där uttag är större än 10 m3/dygn eller där 
dricksvattenuttag för fler än 50 personer görs eller 
där grundvattenförekomster är avsedda för sådan 
framtida användning eller där betydande påver-
kan på anslutande ytvattenförekomst kan ske.

De aktuella ämnena samt rikt- och tröskelvärden 
finns redovisat i tabell A1. Till förordningen finns 
även förtecknat referensvärden för naturligt fö-
rekommande joner, metaller och konduktivitet i 
grundvatten i magasin som utgörs av sand- och 
grusavlagringar, tabell A2. Undersökningen 2009 
har även omfattat analys av andra ämnen som kan 
bedömas uppträde specifikt för ett område.  
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Provtagningsstationer 2009

Längs Badelundaåsens sträckning Borlänge - Sä-
ter - Hedemora har 25 stationer valts ut som lämp-
liga för provtagning och analys av vattenkvaliteten 
hösten 2009. Urvalet har skett med hänsyn till re-
sultat från tidigare undersökningar och dokumen-

Tabell A3.  Provtagningsstationer 2009
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Figur 7. 2009 togs prov från 7 vattenverk

Sammantaget har det kompletterande kunskaps-
behovet om grundvattnet analysmässigt bedömts 
omfatta:

•   kemisk normalanalys 
•   metallanalyser (tungmetaller, mm)
•   organiska miljögifter och bekämpnings medel
•   dioxiner, furaner, fenoler och kreosot 

Presumtiva föroreningsrisker föreligger huvud-
sakligen från:

•   inverkan från industriverksamhet och avfalls-
    tippar       
•   inverkan från bebyggelseområden och vägar
•   inverkan från jordbruket

Figur 8. Pumpning av grundvattenrör före provtagning

St nr Plats namn kommun Analyser x-koord y-koord
1 Holtäpporna, Rb0515  Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 5A, 5B 1469909 6713716
2 Mardalen, Rb0708 Borlänge rör 1, 2B, 4 1472812 6713607
3 Lennheden enskild Br203 Borlänge Vattentäkt 1, 2A, 2B, 3A, 5A 1472618 6712537
4 Strandarna, Rb9203 Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 5A, 7 1474494 6711671
5 Båtsta, Rb0710 Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1476369 6710530
6 Tjärna, Rb9502 Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B 1477358 6709062
7 Tjärna, Rb0701 Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B 1477721 6708831
8 Tjärna, Rb0802 Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B 1477673 6708833
9 Tjärna, Rb9804 Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B 1477909 6708624
10 Bangården, Br10 Borlänge Pumpbrunn 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1479150 6707116
11 Smäcken, Rb0819 Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1480965 6704682
12 Frosbrunnsdalen, Rb0706 Borlänge rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B 1482142 6703259
14 Rb 05037 Säter rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1487078 6697442
15 Solvarbo VT enskild Säter Vattentäkt 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1492290 6696395
16 Solvarbo VT allmän Säter Vattentäkt 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1493628 6696228
17 Ugglebo VT allmän Säter Vattentäkt 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1495198 6694747
18 Säterdalen, Rb6201 Säter rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1497938 6692413
19 Viggesnäs, VT allmän Hedemora Vattentäkt 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1506287 6689551
20 Solhaga, Rb9907 Hedemora rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1508060 6687219
21 Munksjön, Rb0804 Hedemora rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1509385 6684898
22 Gyntesbo, Rb7011 Hedemora rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1510929 6683213
23 Backa skolan VT enskild Hedemora Vattentäkt 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B 1511805 6681707
24 Grådöholm, Rb9901 Hedemora rör 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1512451 6679733
25 Sandsätersbro, BR103 Hedemora Vattentäkt 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A 1514059 6677086



terat material som rör grundvatten. Eftersom det 
är fråga om verifiering av den kemiska statusen 
av grundvattenförekomster bör det vara en jämn 
spridning av stationerna inom förekomsterna. Be-
roende på de lokala förhållandena sker olika grad 
av inströmning och utströmning av grundvattnet 
efter en åssträcka.

Grundvattnets kemiska egenskaper varierar både 
i djupled och i längsled. Det finns relativ många 
grundvattenrör, brunnar och vattentäkter efter 
sträckan varför det inte ansetts nödvändigt att 
anlägga nya grundvattenrör. Före provtagningen 
krävs en pumpning. I vissa fall har grundvatten-
rör blåst rena, i vissa fall har brunnar grävs fram. 
Provtagningsproceduren har därför i många fall 
varit tidskrävande. Samtidigt bör man vara med-
veten om att anläggandet av helt nya grundvatten-
rör medför stora kostnader.

Det slutliga urvalet av lämpliga stationer har så-
ledes varit beroende på tillgängligt tidigare ana-
lysdata, specifika fysikaliska förhållanden, föro-
reningsrisker i området och en jämn spridning av 
kemidataresultat längs sträckan. 

Tabell A3 anger namnet på stationerna från norr 
till söder och vilka analyser som utfördes. Station 
13 Långsjö utgick på grund av svårigheter med att 
hitta den gamla brunnen. För flertalet av provtag-
ningsstationer har minst samtliga ämnen angivna 
i SGU-FS 2008:2 analyserats. 

Grundvattenanalyser

10 olika analyspaket ingick i undersökningen 
2009. Dessa har förtecknats som 1, 2A, 2B, 3A, 
3B, 4, 5A, 5B, och 6 och 7. De olika analyspake-
tens sammansättning baseras på tillgängliga stan-
dardanalyspaket från analyslaboratorierna samt 
på specifika behov.

Analyspaket 1 omfattar normalanalys. Analysen 
används standardmässigt i samband med fysika-
lisk - kemisk bestämning av vattenkvalitet vid vat-
tenverk.

Analyspaket 2A omfattar flyktiga organiska fören-
ingar och 2B omfattar PAH.

Analyspaket 3A omfattar metaller och grundäm-
nen och 3B totalkvicksilver specifikt.

Analyspaket 4 omfattar dioxiner och furaner. 

Analyspaket 5A består av vanligt förekomman-
de bekämpningsmedelssubstaser som omfattar 
AMPA, Glyfosat och ämnen som ingår i Natur-
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vårdsverkets förteckning SNV - 4915. Allmänt sett 
omfattar gruppen bekämpningsmedel ett mycket 
stort antal substanser. SLU har en pesticiddata-
bas med ett stort antal analyser från grund- och 
ytvatten. För grundvatten står BAM för 60 % av 
andelen fynd, bentazon för 11%,  atrazindesetyl 
9%, atrazin 7% och klopyralid för 2%. Övriga sub-
stanser har 1% eller mindre av fynden. Det visar 
sig alltså vara relativt få ämnen som detekteras 
ofta. Om man analyserar ämnen enligt Natur-
vårdsverkets förteckning SNV 4915 och lägger till 
AMPA och glyfosat täcker man in förhållandevis 
många ämnen som man kan förvänta detektera. 
Analyspaket 5B omfattar ämnen som är vanliga 
vid bekämpning av bladmögel, främst i samband 
med potatisodling.

Analyspaket 6 omfattar närmare 80 bekämpnings-
medelssubstanser och har upprättats av WSP, 
2009 för att spåra bekämpningsmedelsrester som 
kan förekomma specifikt för privata villaträdgår-
dar. Analyspaketet ingår i en nationell screening 
på uppdrag av Naturvårdsverket. Analysen utför-
des enbart i Avesta kommun (inga i Borlänge, Sä-
ter och Hedemora kommuner).

Analyspaket 7 omfattar fenoler och kreosot.
 
IVL i Göteborg anlitades som analyslaboratorium 
för analyspaket 2A. Övriga analyser utfördes av 
Eurofins i Lidköping. Tabell A1 används som en 
bas i bedömningen om grundvattenförekomsterna 
kan anses uppnå god kemisk status. 

Analyspaket  1 
NORMALANALYS (Ämnen enl SGU-FS 2008:2 med fet stil)

Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
Färgtal
Turbiditet
Grumlighet
Bottensats
Lukt (vid 200C)
pH
Konduktivitet
Kemisk syreförbrukning (COD-Mn)
Permanganat-förbruk. (KMnO4)
Ammonium-nitrogen (0,01 mg/1) 
Nitrat-nitrogen (0,1 mg/1) 
Nitrit-nitrogen (0,002 mg/1) 
Fosfatfosfor
Fosfat
Alkalinitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
Järn
Mangan
Kalcium
Magnesium
Hårdhet tot
Kolsyra
Kalium
Natrium



Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
AMPA (0,01 µg/1)
Glyfosat (0,01 µg/1)
2,4-diklorfenoxisyra (0,01 µg/1)
Atrazin (0,01 µg/1)
Atrazin-desetyl (0,01 µg/1)
Atrazin-desisopropyl (0,01 µg/1)
BAM (2,6-diklorbensamid) (0,01 µg/1)
Bentazon (0,01 µg/1)
Cyanazin (0,01 µg/1)
Diklorprop ( 0,01 µg/1)
Dimetoat (0,01 µg/1)
Etofumesat (0,01 µg/1)
Fenoxaprop (0,01 µg/1)
Fluroxipyr ( 0,1 µg/1)
Imazapyr (0,01 µg/1)
Isoproturon (0,01 µg/1)
Klopyralid (0,1 µg/1)
Klorsulfuron ( 0,01 µg/1)
Kvinmerac (0,01 µg/1)
MCPA (0,01 µg/1)
Mekoprop (0,01 µg/1)
Metamitron (0,01 µg/1)
Metazaklor (0,01 µg/1)
Metribuzin (0,01 µg/1)
Metsulfuronmetyl ( 0,01 µg/1)
Simazin (0,01 µg/1)
Terbutylazin ( 0,01 µg/1)

Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
Fluazinam (0,01 µg/1)
Metalaxyl-M (0,01 µg/1)

Analyspaket  3A 
METALLER (Ämnen enl SGU-FS 2008:2 med fet stil)

Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
Aluminium Al
Arsenik As  (0,05 µg/l)
Barium Ba (1 µg/l)
Beryllium Be (0,11 µg/1)
Bly Pb (0,02 µg/1)
Bor B (1 µg/1)
Kadmium Cd (0,01 µg/1)
Kobolt Co ( 0,01 µg/1)
Koppar Cu ( 0,1 µg/1)
Krom Cr (0,2 µg/1)
Litium Li (5 µg/1)
Mangan Mn (0,05 µg/1)
Molybden Mo (0,5 µg/1)
Nickel Ni (0,2 µg/1)
Selen Se ( 0,5 µg/1)
Silver Ag (0,1 µg/1)
Strontium Sr ( 1 µg/1)
Tallium Tl (0,01 µg/1)
Uran U ( 0,01 µg/1)
Vanadin V ( 0,05 µg/1)
Zink Zn (0,5 µg/1)

Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
Kvicksilver Hg ( 0,002 µg/l)

Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
2 ,3 ,7,8-tetraCDD (0,0001 ng/1) 
1,2,3,7,8-pentaCDD (0,0002 ng/1) 
1,2,3,4,7,8-hexaCDD (0,0003 ng/1) 
1,2,3,6,7,8-hexaCDD (0,0003 ng/1) 
1,2,3,7,8,9-hexaCDD (0,0003 ng/1) 
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD (0,0003 ng/1)
oktaklordibensodioxin (0,005 ng/1)
Summa PCDD WHO-TEQ
2,3,7,8-tetraCDF (0,000Ing/1) 
1,2,3,7,8-pentaCDF (0,0002 ng/1)
2,3,4,7,8-pentaCDF (0,0002 ng/1) 
1,2,3,4,7,8-hexaCDF (0,0003 ng/1) 
1,2,3,6,7,8-hexaCDF (0,0003 ng/1) 
1,2,3,7,8,9-hexaCDF (0,0003 ng/1) 
2,3,4,6,7,8-hexaCDF (0,0003 ng/1) 
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF (0,002 ng/1) 
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF (0,0003 ng/1)
oktaklordibensofuran (0,005 ng/1)
Summa PCDF WHO-TEQ

Analyspaket  3B
KVICKSILVER 

Analyspaket  4
DIOXINER FURANER

Analyspaket  5A
BEKÄMPNINGSMEDEL

Analyspaket  5B
BLADMÖGEL

8

Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
Acenaften (0,003 µg/1)
Acenaftylen (0,003 µg/1)
Antracen (0,003 µg/1)
Benzo(a)antracen (0,003 µg/1)
benzo(a)pyren (0,003 µg/1)
benzo(b,k)fluoranten ( 0,003 µg/1)
benzo(ghi)perylen ( 0,003 µg/1)
Dibenzo(a,h)antracen (0,003 µg/1)
Fenantren (0,003 µg/1)
Fluoranten (0,003 µg/1)
Fluoren (0,003 µg/1)
indeno(1,2,3-cd)pyren (0,003 µg/1)
Krysen (0,003 µg/1)
Naftalen (0,003 µg/1)
Pyren (0,003 µg/1)

Analyspaket  2A
Flyktiga organiska föreningar (Ämnen enl SGU-FS 2008:2 
med fet stil)

Analyspaket  2B
PAH (Ämnen enl SGU-FS 2008:2 med fet stil)

Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
bensen  (0,01 µg/1) 
1,2-dikloretan (0,02 µg/1) 
tetrakloreten (0,001 µg/1)
trikloreten (0,0004 µg/1)
triklormetan (kloroform) (0,001 µg/1)  
koltetraklorid (0,01 µg/1)  
toulen (0,02 µg/1)  
n-oktan (0,01 µg/1)  
etylbensen (0,01 µg/1)  
m+p-xylen (0,01 µg/1)  
o-xylen (0,01 µg/1)  
n-nonan (0,01 µg/1)  



Ämne - egenskap Rapporteringsgräns
Fenol (0,5 µg/1)
2-metylfenol, o-kresol (0,3 µg/1)
3-metylfenol, m-kresol (0,3 µg/1)
4-metylfenol, p-kresol (0,2 µg/1)
Summa kresoler
2,6-dimetylfenol (0,3 µg/1)
2,4-dimetylfenol (0,2 µg/1)
2,5-dimetylfenol (0,2 µg/1)
2,3/3,5-dimetylfenol + 4-etylfenol (0,2 µg/1)
3,4-dimetylfenol (0,2 µg/1)
m-etylfenol (0,2 µg/1)
o-etylfenol (0,3 µg/1)

Analyspaket  7
FENOLER OCH KREOSOTER

Tidigare analysdata

För Badelundaåsens sträckning delen Avesta-Sä-
ter-Hedemora finns sedan tidigare grundvatten-
analysdata. En sammanställning av vilka provtag-
ningspunkter det rör om sig redovisats för varje 
delområde under kapitlet delområden. Här finns 
också hänvisning till tabeller och bilagor där data 
redovisas. 

Från 2007 års undersökning av organiska mil-
jögifter redovisas nedan tabellerna A4 och A5. 
I analysbilagorna Bo1_A, ... He3_C, redovisas 
grundvattenanalyser från andra provtagningar. 
Bilagorna har benämning efter delområdensindel-
ningen.

Tabell A4. Analysresultat från undersökningen av organiska miljögifter 2007. Tabellen visar normalanalys som för 11 
stationer längs Badelundaåsens sträckning delen Borlänge - Säter - Hedemora.

Station Alk Alumin. Ammon. Fluorid Färgtal Grum- Grum- Hårdhet Järn Kalcium Kalium Kemisk s
Al nitrogen lighet lighet total Fe Ca K COD-Mn

mg/l mg/l mg/l mg/l mg Pt/l art storlek dH mg/l mg/l mg/l mg/l
Båtsta 75 <0.01 0,012 0,83 12 Ingen 3,1 0,28 20 <1 1,9
Tjärna 130 <0.01 0,039 0,71 13 Ingen 5,8 0,19 37 <1 < 1
Karlsgården 140 <0.01 0,041 1,4 7 Ingen 5,1 0,17 33 <1 < 1
Smäcken 180 <0.01 0,073 0,71 15 Ingen 8,1 0,3 50 3,1 1,7
Frostbrunnsdalen 130 <0.01 <0.01 0,53 <5 Ingen 6 <0.02 38 <1 < 1
Hovgården 70 <0.01 0,025 0,48 <5 Ingen 3,5 <0.02 22 <1 < 1
Oråsen 30 <0.01 0,013 0,91 <5 Ingen 1,2 0,2 7 <1 1,6
Tjärnan 180 <0.01 <0.01 0,78 <5 Ingen 8,3 <0.02 53 1,6 < 1
Viggesnäs 150 <0.01 <0.01 0,72 <5 Ingen 7,5 <0.02 46 1,1 < 1
Petersburg 180 <0.01 0,014 0,77 <5 Ingen 8,2 <0.02 50 1,8 < 1
Grådö 210 <0.01 <0.01 0,87 <5 Ingen 9,7 <0.02 58 2,3 < 1

Station Klorid Kond Koppar Lukt Lukt Magnesium Mangan Natrium Nitrat- Nitrit pH Sulfat
Cu art styrka Mg Mn Na nitrogen nitrogen

mg/l mS/m mg/l 20°C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Båtsta 2 14 <0.02 Ingen 1,3 0,043 2 <0.1 <0.002 8,1 3,8
Tjärna 6,6 24 <0.02 Ingen 2,7 0,096 4,1 <0.1 <0.002 8,2 15
Karlsgården 6,1 28 <0.02 Ingen 2,2 0,087 15 <0.1 <0.002 8,1 13
Smäcken 13 39 <0.02 OB Svag 4,7 0,21 7,4 <0.1 <0.002 8 28
Frostbrunnsdalen 7,8 25 <0.02 Ingen 2,9 <0.01 4,2 1 <0.002 8,2 12
Hovgården 10 18 <0.02 Ingen 2 <0.01 4,7 0,54 <0.002 7,2 10
Oråsen 3,2 8,7 0,025 Ingen 1 0,045 2,6 <0.1 <0.002 7 6,5
Tjärnan 15 33 <0.02 Ingen 4 <0.01 5 0,51 <0.002 8,1 12
Viggesnäs 16 31 <0.02 Ingen 4,4 <0.01 5,5 1,7 <0.002 8,2 20
Petersburg 20 40 <0.02 Ingen 5,2 <0.01 7,2 1 <0.002 7,7 15
Grådö 18 40 <0.02 Ingen 6,7 <0.01 7,1 0,94 <0.002 8,1 25

Figur 8. Kartbilden visar de 11 provtagningsstationerna 
längs Badelundaåsen som provtogs 2007
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Tabell A5. Tabellen visar ämnen som analyserades i undersökningen om organiska miljögifter i grundvatten 2007. För 
Badelundaåsens sträckning delen Borlänge - Säter - Hedemora gjordes denna analys för 11 stationer. Av de 24 statio-
nerna som provtogs 2009 var endast två indentiska med 2007 års, nämligen Båtsta och Viggesnäs.

Enhet: ng/l                         
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Bensen 3,1 <1.0 <1.0 4,1 <1.0 <1.0 1,4 1,3 7,0 <1.0 46
Toluen 13 8,8 16 33 6,0 5,3 22 21 32 4,4 4,1
Etylbensen 1,2 0,31 2,5 2,9 0,66 1,0 0,69 0,28 1,4 1,6 <0.20
m+p-Xylen 2,1 9,3 23 6,3 6,9 5,7 5,9 10 22 5,6 2,8
o-xylen 1,7 <0.70 5,8 3,3 <0.70 <0.70 <0.70 1,0 <0.70 <0.70 <0.70
Summa xylener 3,8 9,3 29 9,6 6,9 5,7 5,9 11 22 6 3
Styren <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
1,3,5-TMB <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
1,2,4-TMB <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2,2 <2.0 <2.0
1,2,3-TMB <2.0 <2.0 2,1 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

diklormetan <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12
kloroform <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
1,2-dikloretan <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
trikloreten <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1,9
tetrakloreten <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 3,5 1,5

Naphthalene <0.6 <0.6 0,75 4,0 <0.6 <0.6 <0.6 1,1 0,92 1,0 1,4
Acenaphthene <0.1 <0.1 <0.1 0,38 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,36 <0.1 <0.1
Fluorene 0,17 0,14 0,09 0,33 <0.06 <0.06 <0.06 0,08 0,09 <0.06 0,26
Phenantrene <0.4 <0.4 0,43 0,58 <0.4 <0.4 <0.4 0,80 0,51 1,1 0,96
Anthracene <0.02 <0.02 <0.02 0,04 <0.02 <0.02 <0.02 0,03 <0.02 <0.02 <0.03
Fluoranthene <0.2 <0.2 <0.2 0,40 <0.2 <0.2 <0.2 0,30 <0.2 0,84 <0.3
Pyren * <1 <1 <1 <1 <0.2 <0.2 <0.4 0,30 <0.2 0,46 <0.3
Benso(a)anthracene <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.3
Chrysene <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benso(b)fluoranthene <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benso(k)fluoranthene <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.06
Benso(a)pyrene <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.1
Dibenso(a,h)anthracene <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benso(g,h,i)perylene <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.6
Indeno(1,2,3-cd)pyrene <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.9
Summa PAH 0,17 0,14 1,3 5,7 2,6 1,9 3,4 2,6
a-HCH <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.11
b-HCH <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.3
g-HCH <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.07
g-klordan <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
a-klordan <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
transnonaklor <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.13
Summa HCH:er
6-t-Butyl-2,4-xylenol <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
4-t-Oktylfenol <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
4-Nonylfenol <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Pentaklorfenol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Totalkvicksilver <0.1 7,2 <0.1

10



Analysresultat 2009

Grundvattenprovtagningen utfördes av Dan Pers-
son, Midvatten under november månad 2009. 
För grundvattenrören utfördes en pumpning före 
provtagningen. Vid vattentäkterna skedde spol-
ning innan provtagningen, vilket närmare fram-

St nr Prov - ID Provplats Provtaget Inkom
1-2-
dikloretan

kloro-
form

koltetra-
klorid

tri-
kloreten

tetra-
kloreten

1 RB0515 Holtäpporna 2009-11-09 2009-11-10 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
3 VT BR203 Lennheden 2009-11-04 2009-11-05 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
4 RB9203 Strandarna 2009-11-05 2009-11-06 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
5 RB0710 Båtsta 2009-11-05 2009-11-06 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
6 RB9502 Tjärna 2009-11-05 2009-11-06 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
7 RB0701 Tjärna 2009-11-05 2009-11-06 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
8 RB0802 Tjärna 2009-11-05 2009-11-06 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
9 RB 9804 Tjärna 2009-11-25 2009-11-26 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
10 BR10 Bangården 2009-11-09 2009-11-10 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
11 RB0819 Smäcken 2009-11-09 2009-11-10 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
12 RB0706 Frosbrunnsd 2009-11-10 2009-11-11 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
14 RB 05037 2009-11-16 2009-11-17 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
15 VT enskild Solvarbo 2009-11-18 2009-11-19 <20 <1.0 <10 2,7 <1.0
16 VT allmän Solvarbo 2009-11-18 2009-11-19 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
17 VT allmän Ugglebo 2009-11-18 2009-11-19 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
18 RB 6201 Säterdalen 2009-11-10 2009-11-11 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
19 VT allmän Viggersnäs 2009-11-18 2009-11-19 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
20 RB 9907 Solhaga 2009-11-16 2009-11-17 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
21 RB0804 Munksjön 2009-11-16 2009-11-17 <20 <1.0 <10 47 1,3
22 RB7011 Gyntesbro 2009-11-16 2009-11-17 <20 <1.0 <10 11 1,2
23 VT enskild Backaskolan 2009-11-18 2009-11-19 <20 <1.0 <10 23 2,1
24 RB 9901 Grådöholm 2009-11-18 2009-11-19 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0
25 BR 103 Sandsätersbro 2009-11-19 2009-11-20 <20 <1.0 <10 <0.40 <1.0

St nr Prov - ID Provplats bensen toluen n-oktan
etyl-
bensen

m+p-
xylen o-xylen n-nonan

1 RB0515 Holtäpporna <10 1100 <10 <10 24 <10 <10
3 VT BR203 Lennheden <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
4 RB9203 Strandarna <10 21 <10 15 <10 <10 <10
5 RB0710 Båtsta <10 49 <10 19 16 <10 <10
6 RB9502 Tjärna <10 93 <10 14 16 <10 <10
7 RB0701 Tjärna <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
8 RB0802 Tjärna <10 35 <10 <10 <10 <10 <10
9 RB 9804 Tjärna <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
10 BR10 Bangården <10 70 <10 <10 <10 <10 <10
11 RB0819 Smäcken <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
12 RB0706 Frosbrunnsd <10 87 <10 19 <10 <10 <10
14 RB 05037 <10 49 <10 <10 11 <10 <10
15 VT enskild Solvarbo <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
16 VT allmän Solvarbo <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
17 VT allmän Ugglebo <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
18 RB 6201 Säterdalen 200 1200 <10 83 202 91 13
19 VT allmän Viggersnäs <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
20 RB 9907 Solhaga <10 75 <10 <10 17 11 <10
21 RB0804 Munksjön <10 33 <10 <10 <10 <10 <10
22 RB7011 Gyntesbro <10 88 16 <10 14 <10 <10
23 VT enskild Backaskolan <10 <20 <10 <10 <10 <10 <10
24 RB 9901 Grådöholm <10 <20 <10 14 <10 <10 <10
25 BR 103 Sandsätersbro <10 <20 <10 11 <10 <10 <10

Tabell A6. Analyspaket 2B. Analysresultat från undersökningen 2009. Tabellvärden i ng/l

går av delområdesredovisningen. Tabell A3 anger 
vilka analyspaket som ingick för de 24 provtag-
ningsstationerna. Analyspaket 2A analyserades av 
IVL, Göteborg och resultatet framgår av tabell A6. 
Övriga analyser utfördes av Eurofins i Lidköping 
och framgår av bilagorna 1-12 och 14-25 (Analys-
bilagor)
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Grunvattenprofil längs Badelundaåsen mellan Leksand och Brunnbäck

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

0 20000 40000 60000 80000 100000
Avstånd från Siljan [m]

N
iv
å
m
öh

RH
70

Grundvattennivå längs Badelundaåsen

Korsning älv ås

Älvnivå

Si
lja
n

D
al
äl
ve
n
vi
d
In
s j
ön

Tu
na

ån
vi
d
Fr
os
tb
ru
nn

sd
al
en

D
al
äl
ve
n
vi
d
So

lb
ac
ka

D
al
äl
ve
n
vi
d
Bä

sn
a

D
al
äl
ve
n
vi
d
D
ju
rå
s

D
al
äl
ve
n
vi
d
G
ag
ne

f

D
al
äl
ve
n
vi
d
Br
un

nb
äc
k

D
al
äl
ve
n
vi
d
G
rå
dö

D
al
äl
ve
n
vi
d
Bå

ts
ta

H
ög

tb
er
gg

ru
nd

sl
äg

e

Figur 9. Grundvattenprofill för Badelundaåsen i Dalarnas län. Efter Midvatten 2010.



Delområden

Delområde Bo1 inom Borlänge kommun

Avgränsning
Området sträcker sig från kommungränsen mot 
Gagnefs kommun i norr till Badelundaåsens över-
gång av Dalälven vid Båtsta i söder. Sträckan är ca 
8 km och grundvattnets flödesriktning är sydostlig. 
Lennhedens vattenskyddsområde omfattar ca 230 
ha. I samband med den översyn av vattenskydds-
området som sker 2010 förväntas området utvid-
gas ytterligare. Lennhedens allmänna vattentäkt 
har ännu ej tagits i drift men beräknas stå för för-
sörjningen av både Faluns och Borlänges centrala 
delars dricksvattenbehov från 2012. I området 
finns några enskilda gemensamma vattentäkter 
varav Lennhedens enskilda och Färgenäs enskilda 
har fler än 50 personer anslutna.

Figur Bo1_1
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Markförhållanden
Delsträckan Bo1 karaktäriseras av att Badelundaå-
sen här uppträder mestadels med synlig åsforma-
tion. Lokalt benämns avsnitten Lennhedsåsen och 
Solbackaåsen. Sårbarheten för grundvattnet är 
störst där sand- och grusmaterial går upp i marky-
tan, jämför jordartskartan, figur Bo1_3

Grundvattnets strömningsriktning är sydöstlig 
och grundvattenytan har en relativt flack gradient, 
jämför figur 9.

Avfalldeponier och industriverksam-
het
Inom delområde Bo1 finns 11 objekt (befintliga el-
ler nedlagda verksamheter) med föroreningsrisk 
som registrerats i MIFO (punktkällor). Objekten 
är förtecknade i figur Bo1_4.



Figur Bo1_3
Utdrag från SGUs jordartskarta.

Norr och uppströms provtagningspunkt 2 finns 
en motorbana, ett timmerupplag, en asfaltpro-
duktionsplats och en skjutbana. Objektens läge är 
markerade i figur Bo1_1.

Utöver dessa finns en före detta upplagsplats med 
koks. Överstyrelsen för ekonomisk försvar an-
vände ett grustag söder om sjön Havtrollet som 
förvaringsplats för ett kokslager under åren 1969-
70. Upplaget av koks väckte starka reaktioner från 
Borlänge kommun, Länsstyrelsen och Naturvårds-
verket eftersom det förelåg risk för att grundvatt-
net skulle kunna förorenas. Man hyste farhågor 
för det längre söderut liggande vattentäkten vid 
Tjärna kunde drabbas av föroreningar. Koksen 
kom sedermera att transporteras bort. 

Figur Bo1_2
Vy över Badelundaåsen (Lenn-
hedsåsen) mot nordväst. Dal-
älven till höger i bilden.

Figur Bo1_4
Registrerade MIFO objekt inom Bo_1

Under 1970 togs fenolprover i anslutning till fyra 
grundvattenrör, 13, 13A, 14, och 14A (Vattenbygg-
nadsbyrån). Analyserna framgår av bilaga Bo1_C. 
Halten låg som högst på 0.28 mg/l. De fyra grund-
vattenrören är numera borttagna. Under år 1992 
gjordes en uppföljning av fenolhalterna, nu vid 
grundvattenröret Rb9203 (Grundvattenteknik). 
Vattnet analyserades för 3 olika djup . Högsta vär-
det för fenolen låg på 0,002 mg/l, tabell Bo1_D. 
Provtagningarna finns inte redovisat annat än i 
analysprotokoll.

Det finns också två före detta grustag inom område 
Bo1 där det fanns misstanke om att delar från olje-
tankar hade dumpats. Företeelsen uppmärksam-
mades i tidningsartiklar 1994. Dumpningen skulle 
ha skett dels vid väg 70 nära N Amsberg (1987) dels 
nordväst om Färjenäs (1994). Borlänge kommuns 
miljökontor tog vattenprov i fyra grundvattenrör 
vid den sistnämnda platsen. Enligt ett protokoll 
från Miljötekniska laboratoriet, 1994-06-14, ana-
lyserades dels Tot. Extr. Alif. ämnen dels opolära 
alif.kolväten. För tre rör var värdena < 0,1 mg/l. 
För ett rör låg värdena på 0,1 mg/l. 

Bransch Rk Anm
Skrothantering och skrothandel 3 MIFO 1
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 3
Avloppsreningsverk 4
Verkstadsindustri - med halogenerade 3 MIFO 1
Skjutbana - kulor 3
Motorbanor 4
Oljegrus- och asfaltsverk - stationä 3 MIFO 1
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 3
Verkstadsindustri - utan halogenerad 3
Upplag skogs 4 MIFO 1
Avfallsdeponier 3 MIFO 1
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Slutsatsen var att man inte kunde konstatera någ-
ra föroreningar. Ingen kontroll om det fanns rester 
av oljetankar genom schaktning, gjordes på någon 
av platserna. De exakta lägena för de båda dump-
ningarna har inte gått att bekräfta (2009).

Vägar
Riksväg 70, norr om Dalälven, tangerar åsområ-
det inom Bo1 och kan påverka grundvattnet exem-
pelvis genom förhöjda kloridhalter. På den södra 
sidan berörs Bo1 av väg 583. Båda vägarna berör 
dock inte åsområdets centrala delar (jämför av-
gränsning, VISS, figur Bo1_1) mer än undantags-
vis.

Bebyggelseområden
Inom Bo1 finns inga större bebyggelseområden. De 
största är N Amsberg och S Amsberg. Dessa byar 
har kommunal avloppsanslutning. Bebyggelsen i 
övrigt är mera spridd. Det uppskattas att det finns 
fler än 100 enskilda anläggningar för avlopp.

Grusbrytning
Grusbrytning har förekommit på ett flertal plat-
ser efter Badelundaåsen inom Bo1 och i dagsläget 
finns brytningstillstånd för två materialtäkter, fi-
gur Bo1_1. 

Jordbruk
Andelen jordbruksmark inom åsområde och an-
gränsande område är relativt liten. Inom Lenn-
hedens vattenskyddsområde är ca 10 % jorbruks-
mark.

Fram till 2006 har spridning av bekämpningsme-
del tillåtits för vissa delar av Lennhedens vatten-

Figur Bo1_4
Platsen för det tillfälliga koksupplaget

skyddsområde men därefter har inget tillstånd 
beviljats. Det finns ett tillståndsmedgivande från 
2002 inom skyddsområdet. Medlet som avsågs 
användas var Express 50 T med den aktiva sub-
stansen tribenuronmetyl. Uppgifter saknas om 
eventuell användning utanför vattenskyddsområ-
det.

Analysdata
Tillgänglig kemidata presenteras från norr till 
söder för provtagningsstationerna 1-5 (provtag-
ningen 2009) och tidigare gjorda analyser inom 
delområdet.

Provtagningsstation 1
Platsen ligger strax söder om Bäsna intill kom-
mungränsen mellan Gagnef och Borlänge. Plat-
sens benämning är Holtäpporna.

Grundvattenrör: Rb 0515 (stålrör), borrslut 59 m 
under markytan. 0-10 meter silt, 10 58 m huvud-
sakligen grusig sand.
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
17,85 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-04
Vattentemperatur: 6 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 30 minuter
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 1_1

Lennhedens allmänna vattentäkt
Lennhedens allmänna vattentäkt kommer i fram-
tiden att försörja de centrala delarna av Falun och 
Borlänge. Totalt kommer ca 75 000 personer att 
få sitt dricksvatten från vattentäkten. I samband 
med tillståndsprövning för Lennhedens vattentäkt 
(2009-2010) har ett stort antal provtagningar och 
analyser genomförts under 2006 - 2008. 

Analysdata: Här redovisas en serie analyser 2006-
07 från brunnarna 20 och 21, bilaga Bo1_A

Lennhedens enskilda vattentäkt
Från Lennhedens enskilda vattentäkt finns ana-
lyser sedan lång tid tillbaka eftersom täkten varit 
tillsynsvattentäkt. Vattentäkten försörjer ett 50-
tal personer.
Rörbrunn: anlagd 1963 , 33,7 meter djup.

Analysdata: Bekämpningsmedelsanalys 2002 
framgår av bilaga Bo1_B

Provtagningsstation 2
Stationen utgörs av ett grundvattenrör  vid Mar-
dalen. Badelundaåsen bildar här en utlöpa mot 
huvudstråket. Platsen ligger från grundvattensyn-
punkt nedströms en motorbana, ett timmerupp-
lag, en asfaltproduktionsplats och en skjutbana. 
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Figur Bo1_5. 
Förteckning över analysdata 
inom delområde Bo1

Figur Bo1_6
Kloridhalter från grundvatten-
rör och brunnar dels norr om 
älven dels söder om älven 
i åsens centrala delar. Blå 
linje är halter före provpump-
ning röd linje är halter under 
provpumpningen. (Midvatten 
2009)

Nr Provtagningsstation Tidsperiod Intervall Analys Redovisning
1 Holtäpporna Rb0515 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 5A, 5B A6, Bil 1_1

Lennhedens allm VT 2006 - 2007 serie 1, mm Bil Bo1_A
Lennhedens enskilda VT 2002 en gång bekämpningsm. Bil Bo1_B

2 Mardalen  Rb0708 2009 en gång 1, 2B, 4 A6, Bil 2_1, 2_2
3 Lennheden Br203 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 5A A6, Bil 3_1

Norra strandzonen 2006-2008 serie klorid Fig Bo1_6
13 (Havtrollet) 1970 en gång fenol Bil Bo1_C
13A (Havtrollet) 1970 en gång fenol Bil Bo1_C
14 (Havtrollet) 1970 en gång fenol Bil Bo1_C
14A (Havtrollet) 1970 en gång fenol Bil Bo1_C
Strandarna Rb9203 1992 en gång fenol Bil Bo1_D

4 Strandarna Rb9203 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 5A, 7 A6, Bil 4_1, 4_2
Färjenäs VT (enskild) 1993-2005 serie 1 Bil Bo1_E
Båtsta Rb0710 2007 en gång 1 + Org. miljögifter A4, A5

5 Båtsta Rb0710 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 5_1
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Grundvattenrör: Rb 0708 (stålrör), 6 meter djup 
från markytan. Huvudfraktionen, något grusig 
sand 4-6 meter. Borrstopp mot morän.
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
3,20 m.
Vattengenomtränglighet: mycket god.
Provtagningsdatum: 2009-11-04
Vattentemperatur: 7 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 30 minuter
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 2_1 och bilaga 2_2.

Norra strandzonen
Längs norra stranden av Dalälven i höjd med 
Lennhedsåsen finns ett antal grundvattenrör som 
provtagits i samband med Midvattens utredningar 
för Lennhedens allmänna vattentäkt. Här redo-
visas resultaten enbart i figur Bo1_6 som är en 
grafisk sammanställning av kloridhalter före och 
under provpumpning av Lennhedens allmänna 
vattentäkt. 

Provtagningsstation 3
Stationen ligger strax sydväst om Lennhedens en-
skilda vattentäkt och omfattar en gemensam vat-
tentäkt som försörjer ca fem fastigheter. Brunnen 
har benämningen Br 203, är 11 meter djup och an-
lades 1949.

Provtagningsdatum: 2009-11-04
Vattentemperatur: 7 o

Spolning vid provtagning: Med 50 l/minut, 10 mi-
nuter.
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 3_1

Grundvattenrör söder om sjön Havtrollet
Figur Bo1_4 anger platserna för fyra grundvatten-
rör , 13, 13A, 14, och 14A (Vattenbyggnadsbyrån). 
där fenolprover togs 1969, figur Bo1_4. Rören 
är numera borttagna. Analysdata: Analysvärden 
framgår av bilaga Bo1_C.

Provtagningsstation 4
Stationen ligger vid Strandarna. 
Grundvattenrör: Rb 9203 (stålrör), borrslut vid 
26,3 meter under markytan. Fortsatt borrning 
möjlig. Huvudfraktion 0-11,  sand, 11-26, grus
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
3,19 m.

Provtagningsdatum: 2009-11-05
Vattentemperatur: 6,6 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 30 minuter

Ytterligare en provtagning gjordes 2009-11-26 för 
analys av fenoler.
Vattenteperatur: 6,6 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 130 minuter
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 4_1 och bilaga 4_2.

Förutom provtagningen 2009 gjordes här en ana-
lys av fenoler 1992 för tre olika djup i grundvatten-
röret. Analysdata framgår av bilaga Bo1_D

Färgenäs enskilda vattentäkt
Från Färgenäs enskilda vattentäkt finns analyser 
sedan lång tid tillbaka eftersom täkten varit till-
synsvattentäkt. Brunnen är nedförd i gruslager 
och försörjer ca 50 personer. Analyser från vatten-
täkten framgår av bilaga Bo1_E. 

Provtagningsstation 5
Stationen ligger vid Båtsta. 
Grundvattenrör: Rb0710 (stålrör). Borrslut 45,3 
m under markytan. Stopp mot berg eller block. 
Huvudfraktioner 0-43 m sand-mellansand-grus.

Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
4,18 m.

Provtagningsdatum: 2009-11-05
Vattentemperatur: 6,5 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 180 minuter

Provtagning gjordes även 2007 för analys av  orga-
niska miljögifter.
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 5_1. Analysvärden från 2007 
framgår av tabell A4 och A5.
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Delområde Bo2 inom Borlänge kommun

Avgränsning
Området sträcker sig från Badelundaåsens över-
gång av Dalälven vid Båtsta i norr och ned till 
grundvattenflödets utströmningsområde vid Tu-
naån i söder. Sträckan är ca 8 km och grundvatt-
nets flödesriktning är sydlig. Tjärna vattenskydds-
område omfattar ca 280 ha. I samband med den 
översyn av vattenskyddsområdet som sker 2010 

Figur Bo2_1
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området utvidgas ytterligare. 

Tjärna allmänna vattentäkt står för dricksvatten-
behovet i Borlänges centrala delar och har ca 40 
000 personer anslutna. I framtiden beräknas den 
fungera som reserv för Lennhedens allmänna vat-
tentäkt. I sydligaste delen av område Bo2 finns 
Trönö enskilda gemensamma vattentäkt. Numera 
är färre än 50 personer anslutna till den vatten-
täkten.



Figur Bo2_2
Vy över nordligaste delen av 
Bo2 från Dalälven mot söder

Markförhållanden
Åskärnan är till stora delar täkt av finjord i hela 
området utan synlig åsformation. Undantaget är 
den nordligaste delen mot Dalälven. Här har ock-
så skett omfattande grusbrytning vid Övre Tjärna. 
För bedömning av jordlagrens sammansättning 
finns jordborrningar utförda vid ett flertal platser. 

Borrningar (provtagningsstation 5) i anslutning 

Figur Bo2_3
Utdrag från SGUs jordartskarta.

till Båtsta i norra delen av Bo2 har gått ned till 
drygt 40 meter under Dalälvens vattenyta varef-
ter berg eller block påträffades. I höjd med Övre 
Tjärna har borrningar gått ned till 74 meter under 
markytan.

En relativt detaljerad jordartskartering av ytjord-
lagren finns också tillgänglig för hela sträckan 
(SGU, 2004), figur Bo2_3.

Avfalldeponier och industriverksam-
het
Inom delområde Bo2 finns 143 objekt (befintliga 
eller nedlagda verksamheter) med förorenings-
risk som registrerats i MIFO (punktkällor), figur 
Bo2_4. Flest antal finns i de centrala delarna av 
Borlänge, vid Tjärna norr om centrum samt inom 
industriområdet vid Hytting i söder. Objekten 
varierar i storleksgrad och föroreningsrisk. Figur 
Bo2_4 anger vilka brancher det är fråga om.

I anslutning till Övre Tjärna finns några mindre 
verksamheter, ett par kemtvättar, en verkstad och 
en plastindustri. 

I de centrala delarna av område Bo2 ligger fler-
talet av MIFO-registreringarna. Här finns flera 
verksadsindustrier, bensinstationer och ett stort 
bangårdsområde. 

Längst i söder vid Hytting finns några mindre 
verksamheter registrerade bland annat verstads-
industrier med smides- och plåtinriktning. 

Utanför Bo2 och dess ”angränsande område” lig-
ger de två storindustrierna SSAB och StoraEnso 
Kvarnsvedens pappersbruk.
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Bransch Antal
Anläggning för farligt avfall 4
Avfallsdeponier 1
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 33
Drivmedelshantering 23
Förbränningsanläggning 1
Försvaret - Ammunition skjutfält 1
Grafisk industri 4
Gummiproduktion 1
Järnvägstrafik 2
Kemtvätt 8
Mellanlagring och sorteringsstation 1
Plantskola - övriga 2
Skjutbana - kulor 1
Skrothantering och skrothandel 6
SPIMFAB 14
Tillverkning av plast - polyuretan 1
Tungmetallgjuterier 1
Verkstadsindustri - med halogenerade 37
Ytbehandling av metaller elektrolyti 2
Totalt 143

Figur Bo2_4
Branschkategorier registrerade MIFO objekt inom Bo2

Vid de två sistnämnda industrierna har MIFO fas  
2 undersökningar genomförts. Mifoundersökning 
av SSAB, färdigställdes av Sweco 2009 (42) samt
Kvarnsvedens pappersbruk av Grundvattenteknik 
2007 (37) . Dessa två industriområden ligger egentli-
gen utanför avgränsningen för Bo2 men analysdata 
från grundvattenprovtagning har ändå redovisats i 
bilagorna Bo2_A och Bo2_B som jämförande refe-
rensmaterial till denna redogörelse. 

Det bör observeras att sannolikheten för att grund-
vatten från dessa två områden skall kommunicera 
med Badelundaåsens åskärna är mycket liten. Dels 
ligger områdena långt från de centrala delarna 
dels är det fråga om relativt täta ytjordlager. Det är 
också fråga om ytligt grundvatten, dvs grundvatten 
som troligen inte har direkt förbindelse med grovt 
isälvsmaterial med stor genomsläpplighet och om-
sättning.

En miljöteknisk undersökning har gjorts i anslut-
ning till industriområdet vid Bangården - Norra 
Backa av Sveriges Geologiska Institut SGI  år 2009 
(40). Norra Backa är ett industriområde som ligger 
centralt i Borlänge i nära anslutning till bland an-
nat Bangårdsområdet. Den norra delen av områ-
det ligger inom åsområdet. I samband med den 
miljötekniska undersökningen togs ett flertal 
grundvattenprov. Observera att rören är maxi-
malt 3 meter djupa samt att det grundvatten som 
påträffats är ytligt och har således inte direkt för-
bindelse med Badelundaåsens åskärna av grovt 
sand- och grusmaterial. Grundvattenanalyser från 
denna undersökning har ändock tagits med främst 
som jämförande referensmaterial. Det ytliga 
grundvattnet penetrerar de relativt täta ytskikten 
och når så småning om åskärnan. Resultaten från 
grundvattenanalyser redovisas i bilaga Bo2_C.

Ett utsläpp av HNO3 vid bangården redovisas i ut-
redning av Midvatten 1999 (30). I samband med sa-
neringen togs grundvattenprover i brunn 10 under 
perioden 1998 -2001. Resultaten redovisas i bilaga 
Bo2_D.

Det har äver gjorts miljötekniska undersökningar 
vid Kvarteret Kälken 2, (32) och vid Forsa Ängar (35). 
Inom ramen för dessa undersökningar togs dock 
inte några grundvattenprov i grovt genomsläppligt 
material.

Vägar
Riksväg 70, går genom område Bo2s centrala de-
lar. Huvudsakligen består ytpartierna av mindre 
genomsläppligt material i form av finjord - silt. 
Längst i norr når genomsläppligt grus- och sand-
material upp i ytan varför sårbarheten för utsläpp 
från vägområdet till grundvattnet blir större. 

Bebyggelseområden
Inom Bo2 omfattas av bebyggelse av betydande 
omfattning inom hela området. Dessa områden 
har kommunalt avlopp. Längst i norr saknar byn 
Båtsta kommunal anslutning. Det kan röra sig om 
ett tjugotal fastigheter som har enskilt avlopp. Om-
fattning av eventuell spridning av bekämpnings-
medel inom bebyggelseområden är inte känd.

Grusbrytning
Grusbrytning har förekommit i stor skala i anslut-
ning till Övre Tjärna i norra delenav Bo2, figur 
Bo2_5. För närvarande finns inga tillstånd för ma-
terialtäkt inom Bo2.

Jordbruk
Jordbruksmark finns huvudsaligen i sydvästra 
delarna av Bo2. Som helhet är andelen jordbruks-
mark inom åsområde och angränsande område re-
lativt liten. Det finns till exempel ingen jordbruks-
mark inom Tjärna vattenskyddsområde
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Grundvattenrör: Rb 9502 (stålrör) nedförd 47 me-
ter under markytan.
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
15,38 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-05
Vattentemperatur: 6,6 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 170 minuter
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 6_1

Grundvattenrör: Rb 0701 (stålrör) nedförd 48, 5 
meter under markytan.
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
6,9 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-05
Vattentemperatur: 6,7 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 150 minuter
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 7_1

Grundvattenrör: Rb 0802 (stålrör) nedförd till 
50,5 meter under markytan.
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
7,02 m.
Vattengenomtränglighet: mycket god.
Provtagningsdatum: 2009-11-05
Vattentemperatur: 7 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 160 minuter
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 8_1

Grundvattenrör: Rb 0708 (stålrör)
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
6,14 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-25
Vattentemperatur: 7,9 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 135 minuter
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 9_1.

Figur Bo2_5
Grusbrytningsområdet vid Övre Tjärna. Vy norrut mot Dal-
älven

Nr Provtagningsstation Tidsperiod Intervall Analys Redovisning
Tjärna VT 2007 en gång 1 + Org. miljögifter A4, A5, Bil Bo2_E

6 Tjärna Rb9502 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B A6, Bil 6_1
7 Tjärna Rb0701 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B A6, Bil 7_1
8 Tjärna Rb0802 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B A6, Bil 8_1
9 Tjärna Rb9804 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B A6, Bil 9_1

Kvarnsveden 2007 flera rör Org. miljögifter, mm Bil Bo2_A
SSAB 2009 flera rör Org. miljögifter, mm Bil Bo2_B
Norra Backa 2009 flera rör Org. miljögifter, mm Bil Bo2_C
Bangården sanering 1998 - 2001 serie 1, mm Bil Bo2_D

10 Bangården Br10 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 10_1
Karlsgården 2007 en gång 1 + Org. miljögifter A4, A5
Smäcken ytvatten 2007 en gång 1 + Org. miljögifter A4, A5

11 Smäcken Rb0819 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 11_1
Figur Bo2_6.
Förteckning över analysdata inom delområde Bo2

Analysdata
Tillgänglig kemidata presenteras från norr till 
söder för provtagningsstationerna 6-11 (provtag-
ningen 2009) och tidigare gjorda analyser inom 
delområdet.

Provtagningsstationerna 6- 9
Provtagningsstationerna består av fyra grund-
vattenrör i nära anslutning till Tjärna allmänna 
vattentäkt. Rören ligger uppströms och nedströms 
vattentäkten. Tanken med urvalet var bland annat 
att om möjligt lokalisera varifrån tidigare konsta-
rerade halter av kvicksilver kan härledas från. I 
anslutning till Tjärna allmänna vattentäkt hade 
tidigare vid två provtagningar konstaterats låga 
halter av kvicksilver. Halter konstaterades vid en 
screeninganalys 2007 av SWECO (Bilaga Bo2_E, 
totalkvicksilver 192 ng/l) och vid en analys 2007 (2) 
(Tabell A5, totalkvicksilver 7,2 ng/l). 
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Figur Bo2_7
Läget för grundvattenrör som 
provtogs i samband med SGIs 
utredning för Norra Backa in-
dustritomter. På bilden finns 
även provtagningsstation 10 
markerad.

Tjärna allmänna vattentäkt
Tjärna allmänna vattentäkt är Borlänge kommuns 
huvudvattentäkt och försörjer ca 40 000 perso-
ner. I framtiden kommer den att vara reserv för 
Lennhedens vattentäkt. Kapacitetsmässigt kan 
den också försörja både Faluns och Borlänges be-
hov, ca 75 000 personer. Från vattentäkten finns 
ett stort antal analyser sedan lång tid tillbaka . Här 
biläggs analyser från undersökningen av miljögif-
ter 2007, tabell A4 och A5 samt bilaga Bo2_E från 
Swecos screening av miljögifter 2007.

Provtagningsstation 10
Provtagningsstationerna består av en pumpbrunn 
Br 10 nedförd i åskärnans gruslager, figur B02_7. 
I samband med undersökning och sanering av 
utsläpp vid Bangården togs vattenprover 1998 - 
2001, bilaga Bo2_E. Avstånd till grundvattenyta 
från brunnens överkant: 1,51 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-09
Vattentemperatur: 8,2o

Pumpning vid provtagning: 60 l/min i 40 minuter
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 10_1.

Kvarnsveden och SSAB
Analysvärden från provtagningar i samband med 
MIFO undersökningar finns i bilagorna Bo2_A 
och Bo2_B.

Norra Backa 
Analysvärden från provtagningar i samband med
undersökningar av industritomter 2009 fram-
går av bilaga Bo2_C. Lägen för grundvattenrören 
framgår av figur Bo2_7.

Karlsgården
Karlsgården är en enskild vattentäkt vars brunn 
är nedförd i underliggande jordlager. Brunnen är 
belägen mellan provtagningsstationerna 10 och 11. 
Analysdata finns från provtagning 2007, tabell 4A 
och 5A. Denna provtagning utfördes i brunnshuset 
efter spolning genom slang i ca 30 minuter. Spol-
ningskapaciteten var ca 10 l/minut och tempera-
turen 7,2 grader.

Provtagningsstation 11
Stationen ligger vid Smäcken, en vattensamling 
strax söder om Tunaån.
Grundvattenrör: Rb0819 (stålrör) nedfört till 56,2 
meter under markytan. Röret är nedfört i Badelun-
daåsens gruslager och etablerades 2008 några 
meter öster om Smäcken. Vid borrningen konsta-
terades följande: Huvudfraktioner, 0-34 meter, 
finsand, 34-56 meter mellansand.
På grund av artetiskt tryck strömmar vatten ut rö-
ret när det öppnas. Flödet är ca 10 l /minut.

Provtagningsdatum: 2009-11-09
Vattentemperatur: 7,3 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 180 minuter

Ytterligare provtagning gjordes 2007 inom områ-
det för analys av  organiska miljögifter. I det fallet 
var det ytvatten från Smäcken. Vattnet i Smäcken 
kan antas bestå av ytvatten samt uppströmmande 
grundvatten från Badelundaåsen.

Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 5_1. Analysvärden från 2007 
framgår av tabell A4 och A5.
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Delområde Bo3 inom Borlänge och till viss 
del Säters kommuner

Avgränsning
Området sträcker sig från Tunaån i Borlänge kom-
mun och vidare söderut mot en grundvattendelare 
vid Mossbysjön i Säters kommun. Sträckan är ca 
13 km och grundvattenströmmen är nordvästlig. 

Frostbrunnsdalens vattenskyddsområde omfattar 
ca 46 ha. I samband med den översyn av vatten-
skyddsområdet som sker 2010 förväntas området 
utvidgas ytterligare. Frostbrunnsdalens allmänna 
vattentäkt, i den nordligaste delen av Bo3, står i 
förbindelse med Borlänges huvudvattentäkt vid 
Tjärna. Frostbrunnsdalens vattentäkts produk-

Figur Bo3_1

tion är betydligt mindre än Tjärnas och kan nor-
malt uppskattas uppgå till ca 9 000 personers för-
sörjning.

Markförhållanden
Åskärnan är till stora delar täkt av finjord i norra 
delen av området. I de sydligaste delarna går sand- 
och gruslagren upp i markytan. För bedömning av 
jordlagrens sammansättning finns jordborrningar 
utförda vid ett flertal platser huvudsakligen i den 
nordligaste delen av Bo3. I samband med SGUs 
grundvattenkartering av Badelundaåsen upprätta-
des profiler med borrdata, figur Bo3_4. En relativt 
detaljerad jordartskartering av ytjordlagren finns 
också tillgänglig för hela sträckan (SGU, 2004), 
figur Bo3_3. 
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Figur Bo3_2
Vy över Tunaån mot söder. Här 
har Badelundaåsens grund-
vatten ett utströmningsom-
råde dels från norr dels från 
söder.

Figur Bo3_3
Utdrag från SGUs jordarts-
karta.
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Avfalldeponier och industriverksam-
het
Inom delområde Bo2 finns 48 objekt (befintliga 
eller nedlagda verksamheter) med förorenings-
risk som registrerats i MIFO (punktkällor), figur 
Bo3_5. Flest antal finns i anslutning till Romme 
och Buskåker med inriktning på verkstadsindustri 
och bilvårdsanläggningar. Det finns även mindre 
nedlagda avfallsdeponier vid Buskåker, Romme 
och Oråsen. Ett flertal platser med drivmedelshan-
tering och nedlagda bensinmackar (SPIMFAB). I 
den sydligaste delen vid Oråsens materialbryt-
ningsområde finns ett asfaltverk.

Ett ytmässigt stort objekt är Dala Airport. Här sker 
omfattande drivmedelshantering. Kemikalier för 
isbekämpning används också.

Objekten varierar i storleksgrad och förorenings-
risk men det är inte fråga om några större indu-
strier. Figur Bo3_5 anger vilka branscher det är 
fråga om . 
En undersökning vidtogs efter en industribrand 
i Buskåker 2008 (38), bilaga Bo3_A. I övrigt finns 
inga mera långtgående undersökningar med avse-
ende på förorenad mark inom område Bo3 .

BRANSCH Antal
Avfallsdeponier 5
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 7
Drivmedelshantering 5
Flygplats 1
Försvaret - Ammunition skjutfält 2
Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfy 7
Industrideponier 1
Kemtvätt 1
Läkemedelsindustri 1
Oljegrus- och asfaltsverk - mobila 1
Plantskola - övriga 2
Skjutbana - kulor 1
Skrothantering och skrothandel 1
SPIMFAB 7
Verkstadsindustri - utan halogenerad 4
Ytbehandling av metaller elektrolyti 1
Övrig oorganisk kemisk industri 1
Summa 48

Figur Bo3_5
Branschkategorier registrerade MIFO objekt inom Bo2

Figur Bo3_4
Profil över Bo3 sträckan Tu-
naån till vattendelaren söder 
om Oråsen - Mossbysjön. 
Efter SGUs grundvattenkar-
tering 2009. 
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Nr Provtagningsstation Tidsperiod Intervall Analys Redovisning
Frostbrunnsdalen VT 2007 en gång Org. miljögifter, mm A4, A5
Buskåker efter brand 2008 en gång Org. miljögifter, mm Bilaga Bo3_A

12 Frosbrunnsdalen Rb0706 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 12_1
Hovgården 2007 en gång Org. miljögifter, mm A4, A5, Bilaga Bo3_B

14 Sörbo Rb05037 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 14_1
Oråsen 2007 en gång Org. miljögifter, mm A4, A5

Figur Bo3_6
Förteckning över analysdata inom delområde Bo3

Standardanalysdata finns sedan lång tid tillbaka. 
Vatttentäkten ingick också i undersökningen om 
organiska miljögifter 2007 (2), tabell A4 och A5.

Buskåker
Efter en brand som drabbade en industrifastig-
het i Buskåker gjordes en miljöteknisk undersök-
ning 2008. Det gjordes analyser av grundvattnet 
från ett flertal grundvattenrör, Rb0704, Rb0707, 
Rb0708, Rb0709, Rb0706, Rb0602,Rb0705 och  
Rb0703. Rörens läge samt analysdata framgår av 
Bilaga Bo3_A.

Provtagningsstation 12
Stationen är ett grundvattenrör som etablerades 
2007 och ligger strax söder om Frostbrunnsda-
lens vattentäkt. Eftersom grundvattenströmen här 
är nordlig speglar analysvärdena det grundvatten 
som strömmar mot vattentäkten från söder. Ana-
lysvärden från detta grundvattenrör finns även 
i utredningen om branden vid Buskåker, bilaga 
Bo3_A.

Grundvattenrör: Rb0706 (stålrör)
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
23,0 m.
Vattengenomtränglighet: mycket god.
Provtagningsdatum: 2009-11-10
Vattentemperatur: 6,6 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 70 minuter

Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 12_1. Analysvärden från 
2008 framgår av Bilaga Bo3_A.

Hovgården
Hovgårdens enskilda vattentäkt försörjer tidigare 
delar av Hovgården med dricksvatten. Analysdata 
finns sedan lång tid tillbaka. Vattentäkten är ned-
lagd. I bilaga Bo3_B finns några analysdata från 
perioden 1993 - 2009. Analysdata 2009 avser 
kommunalt vatten, provet taget på ledning.

Numera nyttjas vattnet för drift av värmepump. 
En provtagning skedde 2007  i utloppet av en re-
turslang från värmepumpen. Slangen mynnade i 
ett större dike nedan Hovgården. Analysdata finns 
från provtagning 2007, tabell 3A och 4A. 

Vägar
Riksväg 70 går inte genom åsområdet men går pa-
rallellt med åsområdet på relativts stort avstånd 
från själva åskärnan. Mindre genomfartsvägar 
berör huvudsakligen den norra delen av området 
Längst i norr består markens ytpartierna av min-
dre genomsläppligt material i form av finjord - silt. 
I övrigt dominerar genomsläppligt grus- och sand-
material upp i ytan varför sårbarheten för utsläpp 
från vägområdet i grundvattnet blir större. 

Bebyggelseområden
Inom Bo3 finns bebyggelseområden främst i norra 
delen. Kommunalt avlopp är utbyggt i hela områ-
det med undantag för ett par småbyar, Långsjö och 
Slörbo. Det kan röra sig om ett tjugotal fastigheter 
som har enskilt avlopp. Omfattning av eventuell 
spridning av bekämpningsmedel inom bebyggel-
seområden är inte känd.

Grusbrytning
Grusbrytning förekommer och har förekommit 
under lång tid och i stor skala i anslutning till Or-
åsen i södra delenav Bo3, figur 6. För närvarande 
bryts material av NCC, Skanska och Vägverket. I 
övrigt finns inga aktiva materialtäkter i området.

Jordbruk
Jordbruksmark är det dominerande markslaget i 
hela Bo3 med undantag av de sydligaste delarna. 
Inom Frostbrunnsdalens vattenskyddsområde 
är jordbruksmarken arealmässigt stor. Uppgifter 
saknas om eventuell användning av bekämpnings-
medel på jordbruksmark.

Analysdata
Tillgänglig kemidata presenteras från norr till sö-
der för provtagningsstationerna 12 och 14 (prov-
tagningen 2009) och tidigare gjorda analyser inom 
delområdet.

Frostbrunnsdalens allmänna vattentäkt
Frostbrunnsdalens allmänna vattentäkt etablera-
des ursprungligen av Stora Tuna kommun. Vat-
tentäkten är numera inkopplad i Borlänge central-
orts vattenförsörjning och står för en mindre del 
av denna motsvarande ungefår 9000 personer. 
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Provtagningsstation 13
Provtagningsstation 13 utgjorde byn Långsjöns 
gamla vattentäkt i form av grusbrunn.  I samband 
med provtagningen i november 2009 kunde inte 
brunnen hittas (troligen överschaktad). Eftersom 
det inte fanns lämpliga alternativ i närheten slopa-
des provtagningen. Inga analysdata föreligger.

Provtagningsstation 14
Stationen utgörs av ett grundvattenrör som SGU 
lät installera 2005. Platsen ligger strax söder om 
byn Sörbo men inom Säters kommun.
Grundvattenrör: Rb05037 (stålrör)
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
11,04 m.

E:\Midvatten\DATA\Borlänge\Frostbrunnsdalen\Buskåker brand 2412\kartdata\Geologisk profil.grf
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Figur Bo3_7
Data för några borrningar 
i anslutning till Buskåker 
- Frostbrunnsdalen. Här 
finns data bland annat för 
Rb9703 och Rb0704, som 
ligger bara 50 meter från 
provtagningsstation 12, 
Rb0706. Efter Midvattens 
utredning om brand vid Bus-
kåker, 2006

Figur Bo3_8
Södra delen av Bo3 inom 
Borlänge och Säters kom-
muner

Provtagningsdatum: 2009-11-16
Vattentemperatur: 6,4 o

Pumpning vid provtagning: 8 l/min i 65 minuter

Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 14_1. 

Oråsen
I den södra delen av materialbrytningsområdet vid 
Oråsen ligger en grävd brunn som ägs av Skanska. 
Här togs grundvattenprov 2007 i samband med 
undersökningen om organiska miljögifter (2).

Analysdata framgår av tabell A4 och A5.
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Delområde Sä1 inom Säters kommun

Avgränsning
Området sträcker i väst-östlig riktning från en 
grundvattendelare öster om Mossbysjön till ut-
strömningsområdet vid Ljusterån i öster. Sträckan 
är ca 5 km och grundvattenströmmen går mot ös-
ter.

Solvarbo - Ugglebo vattenskyddsområde omfattar 
de två allmänna vattentäkterna Solvarbo och Ugg-
lebo. Solvarbo allmänna ligger inom Sä1 medan 
Ugglebo allmänna ligger inom Sä2. Det gemen-
samma vattenskyddsområdet berör både Sä1 och 
Sä2. I samband med den översyn av vattenskydds-
området som sker 2010 förväntas området utvid-
gas ytterligare. Ugglebo och Solvarbo allmänna 
vattentäkter är sammankopplade fungerar som 
reserv för varandra. 
 
Solvarbo försörjer huvudsakligen Solvarbo och

Figur Sä1_1

Gustavs medan Ugglebo förser Säter stad med 
dricksvatten. Totalt är det fråga om ca 8 000 per-
soner anslutna.

Inom område Sä1 finns också en enskilda gemen-
sam vattentäkt, med benämningen Solvarbo en-
skilda. Till den är ca 40 personer anslutna.
 
Markförhållanden
Badelundaåsens kärnan är till stora delar täkt av 
finjord i östra delen av området. Här ligger åskär-
nan dold under ravinsystem med finjord. I den 
västligaste delen går sand- och gruslagren upp i 
markytan.

Jordborrningar finns företrädesvis i anslutning till 
Solvarbo allmänna vattentäkt . I figur Sä1_3 redo-
visas profiler med resultat från borrningar. En re-
lativt detaljerad jordartskartering av ytjordlagren 
finns också tillgänglig för hela sträckan (SGU, 
2004), figur Sä1_4. 

31



Figur Sä1_2
Vy norrut över Säterdalen 
och Ljusteråns utlopp i Daläl-
ven. Här har Badelundaåsens 
grundvatten ett utströmnings-
område i Ljusterån dels från 
väster (Sä1) dels från väster 
(Sä2).

Figur Sä1_3
Profil över Sä1 och Sä2, 
sträckan Mossbysjön - Ljus-
terån - Karlsgårdarna. Efter 
SGUs grundvattenkartering 
2009. 
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Figur Sä1_4
Utdrag från SGUs jordartskarta.

Avfalldeponier och industriverksam-
het
Avfallsdeponier och tidigare industriverksamhet 
utgör exempel på riskfaktorer för att grundvattnet 
i åsen kan förorenas. Inom delområde Sä1 finns 
6 objekt (befintliga eller nedlagda verksamhe-
ter) med föroreningsrisk som registrerats i MIFO 
(punktkällor). Läget för objekten framgår av figur 
Sä_5. 

Av objekten är två mindre upplag från gruvverk-
samhet, det finns vidare en skrothanteringsverk-
samhet, ett mindre avloppsreningsverk och av-
fallstipp samt ett sågverk. Samtliga objek är av 
ringa storleksgrad. 

Det finns inga mera långtgående undersökningar 
med avseende på förorenad mark inom område-
Sä1.

Vägar
Riksväg 70 går parallellt med åsområdet i den 
östra delen och korsar åsområdet vid Solvarbo och 
Solvarboravinen. En mindre genomfartsväg berör 
även den området i anslutning till Solvarboravi-
nen. I detta part samt längre västerut dominerar 
genomsläppligt grus- och sandmaterial upp i ytan 
varför sårbarheten för utsläpp från vägområdet till 
grundvattnet blir större. 

Bebyggelseområden
Inom Sä1 finns bebyggelseområden främst i anslut-
ning till Solvarbo. Kommunalt avlopp är utbyggt i 
Solvarbo. I övrigt är det mycket få bebyggda fastig-
heter i delområde Sä1 och det kan uppskattnings-
vis röra sig om ett tjugotal fastigheter som har en-
skilt avlopp. Omfattning av eventuell spridning av 
bekämpningsmedel inom bebyggelseområden är 
inte känd.

Grusbrytning
Grusbrytning har förekommit i västra delen bland 
annat på en fastighet med benämningen Våbäck 
46:1. I det numera nedlagda grustaget skedde 
mars 2007 en dumpning av lösningsmedel och ef-
terföljande påtändning och brand.

En efterföljande saneringsinsats igångsattes där-
efter av Säters kommun. En rapport om händelsen 
upprättades 2007 (60). Provtagning utfördes inom 
grustagsområdet samt längre österut vid Solvarbo 
enskilda vattentäkt. Inga indikationer av skador 
på grundvattnet kunde konstateras.

Det finns inga aktiva materialtäkter i delområde 
Sä1.

Figur Sä1_5
Vy norrut över grustaget Våbäck med riksväg 70 till höger. 
Platsen ligger i den allra västligaste delen av delområde 
Sä1. Här skedde i mars 2007 en dumpning och ett utsläpp 
av lösningsmedel. Området sanerades omedelbart efter 
upptäckten genom Säters kommun.

Jordbruk
Jordbruksmark är det dominerande markslaget i 
hela Bo3 med undantag av de sydligaste delarna. 
Inom Frostbrunnsdalens vattenskyddsområde 
är jordbruksmarken arealmässigt stor. Uppgifter 
saknas om eventuell användning av bekämpnings-
medel.
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Nr Provtagningsstation Tidsperiod Intervall Analys Redovisning
15 Solvarbo VT enskild 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 15_1

Solvarbo Br5 2003 flera djup 1 Bilaga Sä1_A
16 Solvarbo VT allmän 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 16_1

Analysdata
Tillgänglig kemidata presenteras från väster till  
öster för provtagningsstationerna 15 och 16 (prov-
tagningen 2009) och tidigare gjorda analyser inom 
delområdet.

Provtagningsstation 15
Solvarbo gemensamma enskilda vattentäkt betjä-
nar delar av Solvarbo by. En vattenledningsföre-
ning som bildades redan i slutet av 1800-talet sva-
rar för driften.  

Vid provtagningen 2009 noterades följande:
Provtagningsdatum: 2009-11-18
Vattentemperatur: 6,4 o

Provtagning utfördes efter spolning av utkastare 
vid vattenverket.
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 15_1. 

Solvarbo Br5 
I anslutning till Solvarbo allmänna vattentäkt eta-
blerades en brunn Br5 som i framtiden avses an-
vändas som reservvattentäkt för Säter ordinarie 
vattentäkt Ugglebo. Intill brunnen finns också ett 
antal grundvattenrör Rb0301, Rb0305, Rb0307 
och Rb0309. För Br5 och grundvattenrören finns 
analysdata från 2003, bilaga Sä1_A.

Provtagningsstation 16
Stationen utgörs av Solvarbo allmänna vatten-
täkt. Vattentäkten försörjer Gustavs samt delar av 
Solvarbo. 

Provtagningsdatum: 2009-11-18
Vattentemperatur: 6,4 o

Provtagning utfördes efter spolning i kran vid vat-
tenverket ca 10 minuter.
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 16_1. 

Figur Sä1_6
Förteckning över analysdata inom delområde Sä1
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Figur Sä2_1

Delområde Sä2 inom Säters kommun

Avgränsning
Området sträcker i nordväst- sydoslig riktning 
från utströmningsområdet vid Ljusterån till vat-
tendelaren vid Karlsgårdarna i sydost. Öster om 
Karlsgårdarna tar Hedemora kommungräns vid. 
Sträckan är ca 7 km och grundvattenströmmen går 
mot nordväst. 

Solvarbo - Ugglebo vattenskyddsområde omfattar 
de två allmänna vattentäkterna Solvarbo och Ugg-
lebo. Solvarbo allmänna ligger inom Sä1 medan 
Ugglebo allmänna ligger inom Sä2. Det gemen-
samma vattenskyddsområdet berör både Sä1 och 
Sä2. I samband med den översyn av vattenskydds-
området som sker 2010 förväntas området utvid-
gas ytterligare.

Ugglebo och Solvarbo allmänna vattentäkter är 
sammankopplade fungerar som reserv för varan-
dra.  Solvarbo försörjer huvudsakligen Solvarbo 
och Gustavs medan Ugglebo förser Säter med 
dricksvatten. Totalt är det fråga om ca 8 000 per-
soner anslutna.

Markförhållanden
Åskärnan inom delområde Sä2 är till stora delar 
täkt av finjord. Säterdalens ravinsystem följer ås-
sträckningen I den östligaste delen går grus och 
sand upp i jordytan vid Karlsgårdarna. En del jord-
borrningar som utförts finns redovisad i längdpro-
filen, figur Sä1_3.

En relativt detaljerad jordartskartering av ytjord-
lagren finns också tillgänglig för hela sträckan 
(SGU, 2004), figur Sä2_3. 
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Figur Sä2_3
Utdrag från SGUs jordartskarta.

Figur Sä2_2
Vy över Säterdalens ravinsys-
tem mot norr.  Bilden visar 
den mellersta delen av delom-
råde Sä2. Badelundaåsen har 
ingen synlig åsformation här 
utan åskärnan täcks av lät-
teroderade finjordar.

Avfalldeponier och industriverksam-
het
Avfallsdeponier och tidigare industriverksamhet 
utgör exempel på riskfaktorer för att grundvattnet 
i åsen kan förorenas. Inom delområde Sä1 finns 
29 objekt (befintliga eller nedlagda verksamhe-
ter) med föroreningsrisk som registrerats i MIFO 
(punktkällor). 

Läget för objekten framgår av figur Sä2_1. De fles-
ta ligger inom Säters centrala delar.  Det finns inga 
större industriobjekt. Det finns inga mera långtgå-
ende undersökningar med avseende på förorenad 
mark inom område Sä2.

Avloppsreningsverket i Säterdalen är dock av be-
tydande storlek eftersom det betjänar ca 7000 
personer. Avloppsreningsverket har Ljusterån 
som recipient och ligger således uppströms Ugg-
lebo vattentäkt. Ljusterån rinner här i de lösa jord-
lagren som överlagrar Badelundaåsens kärna av 
grus och sand. Visst utbyte sker mellan Ljusteråns 
ytvatten och det underliggande grundvattnet. Det 
är svårt att bedöma hur stort utbytet är.

Vägar
Riksväg 70 går parallellt med Badelundaåsen 
inom Sä2 med på relativts stort avstånd från själva 
åskärnan.

Mindre genomfartsvägar berör huvudsakligen 
den norra delen av området Längst i norr består 
markens ytpartierna av mindre genomsläppligt 
material i form av finjord - silt. I övrigt dominerar 
genomsläppligt grus- och sandmaterial upp i ytan 
varför sårbarheten för utsläpp från vägområdet i 
grundvattnet blir större. 

Bebyggelseområden
Inom Sä2 finns bebyggelseområden främst i mel-
lersta delen av området i anslutning till Säters 
tätort. Emellertid finns enbart enstaka bebyggelse 
längs åsområdet. norra delen. Kommunalt avlopp 
är väl utbyggt i hela området med undantag för 
några småbyar, Klacken, Ugglebo, Nordåker, Mår-
tensgård och Vålängarna. Det kan uppskattnings-
vis röra sig om ett fyriotal tal fastigheter som har 
enskilt avlopp. 

Omfattning av eventuell spridning av bekämp-
ningsmedel inom bebyggelseområden är inte 
känd.
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BRANSCH Antal
Avloppsreningsverk 1
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 5
Grafisk industri 4
Gruva och upplag - Järnmalm m.fl. 2
Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfy 2
Plantskola - övriga 1
Skrothantering och skrothandel 1
SPIMFAB 3
Textilindustri 1
Verkstadsindustri - utan halogenerad 7
Ytbehandling av metaller elektrolyti 1
Övrig oorganisk kemisk industri 1
Summa 29

Grusbrytning
Grusbrytning har förekommit i den östligaste de-
len vid Karlsgårdarna. I dagsläget fins ingen aktiv 
brytning.

Jordbruk
Det finns en stor andel jordbruksmark  i hela Sä2. 
Det centrala åsområdet består nästan hela sträck-
an uteslutande av jordbruksmark eller beskogad 
före detta brukad mark. Omfattning av eventuell 
spridning av bekämpningsmedel inom jordbruks-
marken är inte känd.

Analysdata
Tillgänglig kemidata presenteras från norr till sö-
der för provtagningsstationerna 17 och 18 (prov-
tagningen 2009) och tidigare gjorda analyser inom 
delområdet.

Ugglebo borrhål 5
Analysdata föreligger från 1964 och 1965 från borr-
hål 5 i nära anslutning till Ugglebo allmänna vat-
tentäkt. Analysvärden framgår av Bilaga Sä2_A.

Säters gamla vattentäkt
Analysdata föreligger från Säters gamla vattentäkt 
som låg strax intill nuvarande Ugglebo allmänna 
vattentäkt. Vattenprov togs 1965 i samband med 
etableringen av den nya vattentäkten. Analysvär-
den framgår av bilaga Sä2_B.

Ugglebo nya brunnen
I samband med etablering av ny brunn vid Ugg-
lebo (nuvarande Ugglebo allmänna vattentäkt) 
togs vattenprover år 1966. Analysvärden framgår 
av Bilaga Sä2_C.

Provtagningsstation 17
Stationen är nuvarande Ugglebo allmänna vat-
tentäkt som är kommunens huvudvattentäkt och 
betjänar Säters samhälle. 
Provtagningsdatum: 2009-11-18
Vattentemperatur: 6,4 o

Vattenprovet togs i kran vid vattenverket efter ca 
10 minuters spolning. 
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 17_1. 

Figur Sä2_4
Branschkategorier registrerade MIFO objekt inom Bo2

Rörbrunnar
Två rörbrunnar i Säterdalen provtogs 1964 och 
1965 i samband med nyetablering av  nuvaran-
de Ugglebo allmänna vattentäkt, Rb6201 och  
Rb6405. Rb6405 ligger i närheten av Ugglebo 
allmänna vattentäkt. Rb6201 ligger i Säterdalen 
strax söder och uppströms Säters Avloppsrenings-
verk. Analysvärdena avsåg olika djup och framgår 
av Bilaga Sä2_D.

Provtagningsstation 18
Provtagningsstationen utgör ett grundvattenrör 
som etablerades 1962. Röret ligger i Säterdalen 
strax söder och uppströms Säters Avloppsrenings-
verk.
Grundvattenrör: Rb6201 (stålrör)
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
3,34 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-10
Vattentemperatur: 6,7 o

Pumpning från 22 meters djup vid provtagning: 8 
l/min i 20 minuter. Flödet minskade efterhand.

Nr Provtagningsstation Tidsperiod Intervall Analys Redovisning
Ugglebo Borrhål 5 1964 - 1965 flera 1 Bilaga Sä2_A
Säters gamla VT 1966 flera 1 Bilaga Sä2_B
Ugglebo nya brunnen 1966 flera 1 Bilaga Sä2_C

17 Ugglebo VT allmän 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 17_1
Rörbrunnar 1962 - 1964 flera 1 Bilaga Sä2_D

18 Säterdalen Rb6201 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 18_1

Figur Sä2_4 
Förteckning över analysdata inom delområde Sä2
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Figur He1_1

Delområde He1 inom Hedemora kommun

Avgränsning
Området sträcker i nordväst - sydostlig riktning 
från grundvattendelaren vid Karlsgårdarna i Sä-
ters kommun till Hedemora centrala delar strax 
nedströms Petersburg vattentäkt i Hedemora 
kommun. Sträckan är ca 13 km och grundvatten-
strömmen går mot sydost. 

Petersburgs vattenskyddsområde omfattar ca 280 
ha och Viggesnäs vattenskyddsområde ca 70 ha. I 
samband med den översyn av vattenskyddsområ-
dena som sker 2010 förväntas skyddsområdena för 
Petersburgs och Viggesnäs allmänna vattentäkter 
bli ett gemensamt stort område. Vattentäkterna 
försörjer ca 9 000 personers.

Delområde He1 kan sägas utgöra Petersburgs vat-
tentäkters tillrinningsområde i vid bemärkelse.

Markförhållanden
Badelundaåsen inom He1 uppträder i stora delar 
som synlig åsformation.

 En relativt detaljerad jordartskartering av ytjord-
lagren finns tillgänglig för hela sträckan (SGU, 
2004), figur He1_3. Här ser man att isälvssediment 
går upp i markytan obrutet längs hela sträckan.

I samband med grundvattenkarteringen av Ba-
delundaåsen 2009 upprättades en grundvatten-
profil av SGU. Profil och viss borrningsdata fram-
går av figur He1_5. Profilen grundar sig, bland 
annat på uppgifter från konsultutredningar.

Avfalldeponier och industriverksam-
het
Avfallsdeponier och tidigare industriverksamhet 
utgör exempel på riskfaktorer för att grundvattnet 
i åsen kan förorenas. Inom delområde He1 utanför 
de centrala delarna av Hedemora finns 8 objekt 
(befintliga eller nedlagda verksamheter) med föro-
reningsrisk som registrerats i MIFO (punktkäl-
lor). Objekten består av 6 mindre avfallsdeponier, 
en skjutbana och en motorbana. Inom de norra 
centrala delarna av Hedemora finns ytterligare 27 
MIFO-objekt. Av Figur He1_1 framgår läget för 
objekten. 
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Figur He1_3
Utdrag från SGUs jordarts-
karta.

I figur He1_4 anges 33 MIFOregistrerade objekt 
branschvis. Under 2008 redovisaades en översikt-
lig miljöteknisk undersökning av en nedlagd min-
dre tillverkningsindustri, Bernhard Hedlund (84). 
En del av verksamheten utgjordes av  ytbehand-
ling av metaller. Inga grundvattenprov togs. 

I övrigt finns inga mera långtgående undersök-
ningar med avseende på förorenad mark inom 
område He1.

Figur He1_2
Vy mot nordväst över ett parti 
av Badelundaåsen i mellersta 
delen av HE1. Området ligger 
nordsväst om Petersburgs 
vattentäkt inom vattentäktens 
vattenskyddsområde. Här lig-
ger Hedemora motorbana. 
Läget av två grundvattenrör, 
Rb 6011 och Rb 9970 (prov-
tagningsstation 20) har mar-
kerats. 

Vägar
Riksväg 70 går parallellt med åsområdet. I nord-
västra delen av He1 söder om åsområdet och i 
sydöstra delen norr om åsområdet.  Den äldre väg-
sträckningen finns kvar och löper huvudsakligen 
hela sträckan ned till Hedemora centrala delar på 
åskrönet. Sårbarheten för grundvattnet är störst 
för de sistnämnda vägarna.
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BRANSCH Antal
Anläggning för farligt avfall 1
Avfallsdeponier 6
Bilvårdsanläggning, bilverkstad 6
Drivmedelshantering 6
Förbränningsanläggning 1
Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfy 1
Industrideponier 2
Kemtvätt 1
Motorbanor 1
Plantskola - övriga 1
Skjutbana - kulor 1
Skrothantering och skrothandel 1
Tillverkning av plast - polyuretan 1
Verkstadsindustri - utan halogenerad 1
Ytbehandling av metaller elektrolyti 3
Summa 33

Figur He1_4
Branschkategorier registrerade MIFO objekt inom He1

Bebyggelseområden
Bebyggelseområden  finns huvudsakligen i den 
sydöstra delen av He1 och mera omfattande och 
koncentrerat i anslutning till Hedemoras centrala 
delar. I nordväst saknas kommunal avloppsanslut-
ning medan verksamhetsområdet för avlopp täck-
er hela sydöstra delen. Byar med enskilt avlopp är 
Yttre Heden, Klacken och Pungmakarbo i Säters 
kommun samt Tjärnan i Hedemora kommun. Om-
fattning av eventuell spridning av bekämpnings-
medel inom bebyggelseområden är inte känd. 

Grusbrytning
Grusbrytning har förekommit längs hela sträckan. 
I dagsläget finns inga aktiva materialtäkter i del-
område He1.

Jordbruk
Jordbruksmark är det dominerande markslaget i 
hela He1. Åsområdet är huvudsakligen skogsbe-
vuxet med undantag från området längst i sydöst 
där bebyggele- och industriområden är vanligast. 
Uppgifter saknas om eventuell användning av be-
kämpningsmedel i jordbruket.

Figur He1_5
Profil över Badelundaåsen i Hedemora kommun, He1, He2 och He3. Efter SGUs grundvattenkartering 2009. 
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Analysdata
Tillgänglig kemidata presenteras från norr till sö-
der för provtagningsstationerna 19 - 21 (provtag-
ningen 2009) och tidigare gjorda analyser inom 
delområdet.

Tjärnan
Tjärnan är en enskild vattentäkt. Provtagning 
skedde 2007 i samband med undersökningen av 
organiska miljögifter. Provet togs från kran i hu-
vudbyggnaden.

Analysvärden framgår av tabellerna A4 och A5.

Provtagningsstation 19
Viggesnäs allmänna vattentäkt  tillhör Hedemora 
Energi. Analysdata föreligger från 2007 i samband 
med undersökningen av organiska miljögifter 
samt från provtagningen 2009. Båda proven togs 
på råvatten ur kran på vattenverket.

Provtagningsdatum: , 2007-12-04, 2009-11-18
Vattentemperatur: 6, 2 resp 6,5 o

Vattenprovet togs vid båda tillfällena i kran vid 
vattenverket efter ca 10 minuters spolning. 

Analysvärden framgår av tabell A4, A5, A6 och bi-
laga 19_1.

Rb 6011
I samband med undersökningar 1971 finns norma-
lanalys för grundvattenrör Rb 6011. Röret är belä-
get intill Svarttjärn ca 500 meter nordväst om Rb 
9907 figur He_ 2. Analysvärden framgår av bilaga 
He1_B.

Provtagningsstation 20
Stationen är ett grundvattenrörsom etablerades  
1999. 
Grundvattenrör: Rb9971 (stålrör)
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
15.10 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-16
Vattentemperatur: 7,1 o

Pumpning: 8 l/min i 30 minuter

Nr Provtagningsstation Tidsperiod Intervall Analys Redovisning
Tjärnan 2007 en gång 1 + Org. miljögifter A4, A5
Viggesnäs VT 2007 en gång 1 + Org. miljögifter A4, A5

19 Viggesnäs VT 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 19_1
Rb6011 1971 en gång 1 Bil He1_B

20 Solhaga Rb9907 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 20_1
Petersburg 2007 en gång 1 + Org. miljögifter A4, A5
Petersburg 1971 serie 1 Bil He1_A

21 Munksjön Rb0804 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 21_1

Figur He1_6 
Förteckning över analysdata inom delområde He1

Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 20_1. 

Petersburg allmänna vattentäkt
Vattentäkten etablerades redan 1895. En stor 
mängd provtagningsdata finns bland annat ingicj 
stationen i 2007 års undersökning av organiska 
miljögifter, tabell A3 och A4. Här biläggs också 
en normalanalys från 1971 som jämförelse, bilaga 
He1_A

Provtagningsstation 21
Provtagningsstationen utgör ett grundvattenrör 
som eteblerades 2008. Röret ligger omedelbart 
söder om Munksjön, strax  sydväst om Petersburg 
vattentäkt.  En tanke med urvalet av provtagnings-
station var att spåra eventuella föroreningar från 
den nedlagda tillverkningsindustrin Bernhard 
Hedlund (84). 

Grundvattenrör: Rb0804 (stålrör)
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
19,03 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-16
Vattentemperatur: 6,9 o

Pumpning: 8 l/min i 60 minuter

Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 22_1. 
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Delområde He2 inom Hedemora kommun

Avgränsning
Området sträcker i nord - sydlig riktning från 
Hedemora centrala delar till grundvattnets ut-
strömningsområde i Dalälven vid Grådö. Sträckan 
är ca 5 km och grundvattenströmmen går mot sö-
der. 

Grådö vattenskyddsområde omfattar ca 280 ha. 
Skyddsområdet är fastställt 1983 på begäran av 
huvudmannen Grådö mejeri. Nu övervägs en om-
arbetning av vattenskyddsområdet (2010). Milko 
Grådö mejeri har tillstånd att ta ut maximalt 4500 
m3 /dygn. Vattentäkten försörjer mejeriet med 
färskvatten men vissa delar av Grådö samhälle får 
vatten via mejeriet.  

I område He2 finns även några enskilda gemen-
samma vattentäkter. Exempelvis har Backaskolan 
eget vatten. 

Figur He2_1

Markförhållanden
Badelundaåsen inom He2 uppträder i stora delar 
som synlig åsformation. 

En relativt detaljerad jordartskartering av ytjord-
lagren finns också tillgänglig för hela sträckan 
(SGU, 2004), figur He2_3. Här ser man isälvs-
sediment går upp i markytan obrutet längs hela 
sträckan.

Det översta skiktets sammansättning har betydel-
se för med vilken hastighet en förorening kan nå 
grundvattenmagasinet i åskärnan. En tät ytjordart 
är mera gynnsam än en mera genomsläpplig om 
man ser till föroreningsrisken för grundvattenma-
gasinet. Stora delar av Badelundaåsens kärnom-
råde är således känsligt för föroreningar.

Profilen över Badelundaåsen, figur He1_5 visar 
att grundvattenytan har en relativt flack gradient 
inom He2.
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Figur He3_3
Utdrag från SGUs jordartskarta.

Figur He2_2
Vy mot nordväst över ett parti 
av Badelundaåsen mot Hede-
mora centrala delar. Läget för 
provtagningsstation Gyntesbo 
Rb 7011 har markerats. Den 
äldre landsvägen och Åsga-
tan genom Hedemora följer 
åskrönet. Till höger den nyare 
sträckningen av riksväg 70.

Avfalldeponier och industriverksam-
het
Avfallsdeponier och tidigare industriverksamhet 
utgör exempel på riskfaktorer för att grundvattnet 
i åsen kan förorenas. Inom delområde He2 finns 
35 objekt (befintliga eller nedlagda verksamhe-
ter) med föroreningsrisk som registrerats i MIFO 
(punktkällor). 

Inom de södra centrala delarna av Hedemora finns 
ett 30-tal MIFO-objekt. Bland de större objekten 
är Hedemora verkstäder. Hedemora verkstäders 
industritomt har undersökts 2008 av Sweco Viak 
och redovisats som en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning (83). I övrigt finns inga mera 
långtgående undersökningar med avseende på 
förorenad mark inom område He2. Inom delom-
råde He2 utanför de centrala delarna av Hede-

mora finns 3 objekt. Objekten består av Hedemo-
ras avloppsreningsverk vid Brunna samt två min-
dre industriverksamheter.  Av Figur He2_1 fram-
går läget för objekten. 

Vägar
Riksväg 70 går parallellt med åsområdet i norra 
delen av He2. Därefter korsar den åsen vid två 
platser Brunna och Grådö. Längs åskrönet löper 
den den gamla genomfartsleden genom Hedemo-
ra centrala delar. Sårbarheten för grundvattnet är 
störst för den sistnämnda vägen.

Bebyggelseområden
Bebyggelseområden  finns huvudsakligen i den 
norra delen av He2 och mera omfattande och kon-
centrerat i anslutning till Hedemoras centrala de-
lar. Verksamhetsområdet för kommunalt avlopp 
täcker huvudsakligen hela He2. Enda undantaget 
är byn Vretbo i den sydligaste delen av He2. Det 
innebär att det är få enskilda avlopp i området.

Omfattning av eventuell spridning av bekämp-
ningsmedel inom bebyggelseområden är inte 
känd.

Grusbrytning
Grusbrytning har tidigare förekommit på ett flertal 
ställen längs hela sträckan. I dagsläget finns inga 
aktiva materialtäkter i delområde He2.

Jordbruk
Det finns en hel del jordbruksmark inom He2 dock 
inte så mycket inom åsområdet, figur He2_1. 
Uppgifter saknas om eventuell användning av be-
kämpningsmedel i jordbruket.
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BRANSCH Antal
Avloppsreningsverk 1
Bilvårdsanläggning, bilverkstad 8
Grafisk industri 4
Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfy 1
Gummiproduktion 1
Kemtvätt 5
Skjutbana - kulor 1
SPIMFAB 4
Tungmetallgjuterier 1
Verkstadsindustri - med halogenerade 8
Övrig organisk kemisk industri 1
Summa 35

Figur He2_4
Branschkategorier registrerade MIFO objekt inom Bo2

Figur He2_5
Grundvattenrören GV1 och Gv2 
vid Hedemora verkstäder

Nr Provtagningsstation Tidsperiod Intervall Analys Redovisning
Hedemora verkstäder 2008 en gång 1, 2A Bil He2_A
Gyntesbo Rb7011 1970 en gång 1 Bil He2_B

22 Gyntesbo Rb7011 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 22_1
23 Backa skolan enskild 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B A6, Bil 23_1

Grådö 2007 en gång 1 + Org. miljögifter A4, A5

Figur He2_5
Förteckning över analysdata inom delområde He2

Analysdata
Tillgänglig kemidata presenteras från norr till sö-
der för provtagningsstationerna 22 och 23 (prov-
tagningen 2009) och tidigare gjorda analyser inom 
delområdet.

Hedemora verkstäder 
En miljöteknisk markundersökning av industri-
tomten vid Hedemora verkstäder färdigställdes av 
Sweco 2008. Grundvattnet provtogs i två grund-

vattenrör GV1 och Gv2.  Läget för grundvatten-
rören framgår av figur He2_5. Grundvattenrören 
var ej djupborrade varför de troligtvis inte står i 
förbindelse med det grova grus och sandmateria-
let i Badelundaåsens kärna. Det grundvatten som 
provtogs  representerar troligen inte grundvatt-
net i åskärnan. Analysvärden framgår av Bilaga 
He2_A.

Provtagningsstation 22
Stationen består av ett grundvattenrör vid Gyntes-
bo. Här gjordes också en grundvattenanalys 1970 
som kan användas som referensmaterial, bilaga 
He2_B.
Grundvattenrör: Rb7011 (stålrör)
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
7,37 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-16
Vattentemperatur: 7,0 o

Pumpning: 8 l/min i 55 minuter

Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 22_1. 

Grådö
Grådö Mejeris vattentäkt provtogs i samband med 
undersökningen av organiska miljögifter 2007. 
Analysdata: Analysvärden från 2007 framgår av 
tabellerna A4 och A5. 
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Delområde He3 inom Hedemora kommun

Avgränsning
Området sträcker sig i nord - sydlig riktning från 
Dalälven i norr till grundvattendelaren i söder 
belägen nära kommungränsen till Avesta. Grund-
vattenströmmen är nordlig grundvattnets och ut-
strömning sker i Dalälven vid Grådö. Sträckan är 
ca 5 km. 

Enligt SGUs grundvattenkartering är det troligt att 
en hel del grundvatten går tvärs åsriktningen mot 
väster, figur He3_1. Det skulle bland annat inne-
bära att grundvattenströmmen som mynnar ut i 
Dalälven i norra He3 inte skulle vara särskilt stor. 
En eventuell vattentäkt på södra sidan om Daläl-
ven

Figur He3_1

torde därmed inte kunna få någon hög kapacitet.

I område He3 finns några mindre enskilda gemen-
samma vattentäkter varav Sandsätersbro är den 
största.

Markförhållanden
Badelundaåsen inom He1 uppträder i stora delar 
som synlig åsformation. 

En relativt detaljerad jordartskartering av ytjord-
lagren finns också tillgänglig för hela sträckan 
(SGU, 2004), figur He3_3. Här ser man isälvs-
sediment går upp i markytan obrutet längs hela 
sträckan.
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BRANSCH RK
Skjutbana - kulor 3
Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfy 4
Bilvårdsanläggning, bilverkstad 3

Figur He3_3
Utdrag från SGUs jordartskarta.

Figur He3_2
Vy mot söder vid Badelundaå-
sens övergång av Dalälven vid 
Grådö. På den södra sidan 
av älven ligger provtagnings-
station Grådöholm Rb 9901. 
Längre söderut skymtar Grå-
dö grustag där brytningen 
avslutades 2009. Grustäkten 
anges felaktigt som pågående 
materialtäkt figur He3_1

Avfalldeponier och industriverksam-
het
Avfallsdeponier och tidigare industriverksamhet 
utgör exempel på riskfaktorer för att grundvattnet 
i åsen kan förorenas. Inom delområde He3 finns 
10 objekt (befintliga eller nedlagda verksamhe-
ter) med föroreningsrisk som registrerats i MIFO 
(punktkällor). Branschtillhörighet för objekten 
framgår av figur He3_4 och läget av figur He3_1.   

Det finns inga mera långtgående undersökningar 
med avseende på förorenad mark inom område 
He3.

Figur He3_4
Branschkategorier registrerade MIFO objekt inom Bo2

Vägar
Riksväg 70 går inom åsområdet i större delen av 
He3. Det är genomsläpplig mark längs hela sträck-
an och sårbarheten för grundvattnet är stor.Det 
finns i övrigt inga vägar med stor belastning inom 
området.

Bebyggelseområden
Bebyggelseområden  finns huvudsakligen i den 
norra delen av He2 och mera omfattande och kon-
centrerat i anslutning till Hedemoras centrala de-
lar. Verksamhetsområdet för kommunalt avlopp 
täcker stora delar av He3. Det innebär att det är 
få enskilda avlopp i området som uppskattningsvis 
kan röra sig om ett 30-tal.

Omfattning av eventuell spridning av bekämp-
ningsmedel inom bebyggelseområden är inte 
känd.

Grusbrytning
Grusbrytning har tidigare förekommit på ett fler-
tal ställen längs hela sträckan. I dagsläget finns 
inga aktiva materialtäkter i delområde He3. Figur 
He3_1 anger grustäkten vid Grådö som aktiv men 
uppgiften är felaktig eftersom verksamheten upp-
hörde 2009.
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Jordbruk
Jordbruksmarken inom He3 är framför allt be-
lägen utanför åsområdet på västsluttningen mot 
Dalälven, figur He3_1. Uppgifter saknas om even-
tuell användning av bekämpningsmedel i jordbru-
ket.

Analysdata
Tillgänglig kemidata presenteras från norr till sö-
der för provtagningsstationerna 24 och 25 (prov-
tagningen 2009) och tidigare gjorda analyser inom 
delområdet.

Provtagningsstation 24
Provtagningen utfördes vid ett grundvattenrör 
nära södra stranden av Dalälven. Här finns också 
analyser från 1999 -2001 som togs i samband med 
Vägverkets saltutredning som huvudsakligen be-
rör Avesta kommun. Analysdata framgår av Bilaga 
He3_A.

Grundvattenrör: Rb9901 (stålrör)
Avstånd till grundvattenyta från rörets överkant: 
4,71 m.
Provtagningsdatum: 2009-11-18
Vattentemperatur: 6,2 o

Pumpning: 8 l/min i 30 minute140
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 24_1. 

Provtagningsstation 25
Stationen är en enskild gemensam vattentäkt för 
Sandsätersbro med benämningen Br 103. Vatten-
provet togs ur kran vid vattenverket efter spolning 
i 15 minuter.
Provtagningsdatum: 2009-11-14
Analysdata: Analysvärden från 2009 framgår av 
tabell A6 samt bilaga 25_1. 

Nr Provtagningsstation Tidsperiod Intervall Analys Redovisning
Grådöholm Rb9901 1999 - 2001 serie 1 Bil He3_A

24 Grådöholm Rb9901 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 24_1
25 Sandsätersbro BR103 2009 en gång 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A A6, Bil 25_1

Br 101 1999 - 2001 serie 1 Bil He3_C
Rb 9903 1999 en gång 1 Bil He3_B

Figur He3_4 
Förteckning över analysdata inom delområde He3

Br 101
Vid Br 101 togs vattenprover i samband med Väg-
verkets saltutredning. Brunnen är en rörbrunn 
i grus anlagd 1962 av Sandsätersbros vattenled-
ningsförening. Brunnens djup är 48 meter och 
grundvattenytan ligger 39,5 meter under brunns-
rörets överkant. Brunnen ligger endast ca 100 me-
ter söder om Br 103. Analysdata från 1999 - 2001 
framgår av bilaga He3_C

Rb 9903
Grundvattenrörer Rb9903 provtogs i samband 
med Vägverkets saltutredning. Brunnen ligger yt-
terligare ca 300 meter söder om Br 101. Analys-
data från 1999 - 2001 framgår av bilaga He3_B

49



50



Utvärdering

Utvärderingen av den kemiska statusen bygger hu-
vudsakligen tröskelvärden och riktvärden för vissa 
ämnen, tabell A1 och A2, enligt SGU-FS 2008:2 
(Föreskrift om statusklassificering och miljökva-
litetsnormer för grundvatten). Med tröskelvärde 
menas i detta sammanhang, utgångspunkt för att 
vända trend angiven som koncentration. 

Naturvårdsverket har gett ut Bedömningsgrunder 
för miljökvalitet, Grundvatten (4915) och förore-
nade områden (4918).

För bedömning av dricksvatten finns också Livs-
medelsverkets föreskrifter om dricksvatten
SLVFS 2001:30. Gräns- och riktvärden tillämpas 
vid dricksvattentäkterna.

Ämnen enligt tabell A1 (SGUs föreskrifter 
SGU-FS 2008:2)

Nitrat
Nitrathalten kan anges antingen som halten NO3

 

mg/l eller omräknat som nitratkväve (nitratnitro-
gen), NO3-N   mg/l, med vilket då avses kvävets 
massa i nitratmolekylen. Till exempel motsvaras 
riktvärdet 50 mg NO3 av 11,4 mg NO3-N  . Trös-
kelvärdet 20 mg/l NO3

 
motsvaras av 4,6 NO3-N. 

Båda varianterna kan förekomma i analysproto-
koll.

Tröskelvärde: 20 mg/l NO3
Riktvärde: 50 mg/l NO3

Inom Borlänge kommun ligger halterna på låga ni-
våer med undantag station 12, Frostbrunn Rb0706. 
Halten ligger här på 2,5 mg/l NO3-N motsvarande 
10,9 mg/l NO3. Tittar man på halter från under-
sökningen 2007, tabell A4 finner man inga höga 
halter inom Borlänge kommun. Frostbrunnsda-
lens allmänna vattentäkt hade 1 mg/l NO3-N. 

I Säters kommun har station 17, Ugglebo vatentäkt 
den högsta halten på 1,9 mg/l NO3-N.

Högsta nitrathalterna i undersökningen 2009 från 
de 24 stationerna finner man i Hedemora kom-
mun vid station 21, Munksjön Rb0804. Halten 
ligger på 5,5 mg/l NO3-N motsvarande 23,9, mg/l 
NO3. Intilliggande allmänna vattentäkt Peters-
burg hade vid undersökningen 2007, tabell A4, 1 
mg/l NO3-N motsvarande 4,3 mg/l NO3.  Vigges-
näs vattentäkt hade 2007 1,7 och 2009 1,6  mg/l 
NO3-N motsvarande 7 mg/l NO3. 

Det höga värdet för station 21 är förmoligen inte 

Figur 10
Nitrathalter från undersökningen 2009 för Badelundaå-
sens sträckning inom Hedemora kommun. Det höga vär-
det för station 21 är troligen inte representativt för grund-
vattnet i Badelundaåsens kärnområde.

representativt för Badelundaåsens kärnområde.  
Stationen, som finns markerad på figur 19, har 
provtagits endast en gång. Inom hela undersök-
ningsområdet som helhet befinner sig nitrathal-
terna på moderata nivåer under tröskelvärdet 20 
mg/l NO3.

Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedelsanalys BK 29 (Alcontrol) har 
genomförts vid Lennhedens enskilda vattentäkt, 
bilaga Bo1_B, Hovgårdens enskilda vattentäkt, 
bilaga Bo3_B och Petersburg allmänna vatten-
täkt minst en gång (2002-03). Vid Lennhedens 
allmänna vattentäkt togs flera prover 2006-07, 
bilaga Bo1_A. 

I samband med utredningen om miljögifter 
(2007), tabell A5, analyserades 6 typer av substan-
ser vid 11 stationer inom Badelundaåsens sträck-
ning, Borlänge, Säter och Hedemora kommuner. 
Inga halter över rapporteringsgräns registrerades 
vid dessa tillfällen.

Undersökningen av de 24 stationer som ingick 
2009 gav dock indikationer vid tre provtagnings-
stationer 21, 22 0ch 23 på substansen BAM (2,6-
diklorbenzamid). Halterna låg 0,11, 0,02 resp. 
0,02 µg/l.  Halterna avtar således nedströms sta-
tion 21. 

BAM (2,6-diklorbensamid) är numera förbjudet 
och är en nedbrytningsprodukt från diklobenil. 
Preparatet ingick tillsammans med atrazin i total-
bekämpningsmedlet Totex Strö (mot ogräs) som 
användes av både privatpersoner och större aktö-
rer till exempel kommuner, kyrkogårdsförvaltare, 
vägverket och  lantbrukare. 

Nitrat mg/l NO3
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Figur 11 Kloridhalter 2006-09 längs Badelundaåsens 
sträckning inom Borlänge, Säter och Hedemora från norr 
till söder

Klorid
Riktvärdet för klorid ligger på 100 mg/l och trös-
kelvärdet 50 mg/l. 

Figur 7 visar kloridhalter från de 25 undersök-
ningsstationerna 2009. Utöver dessa stationen 
har kompletterande analyser lagts in för andra 
stationer, huvudsakligen från tabell A4. Den en-
skilda vattentäkten vid Solvarbo, station 15 har 
anmärkningsvärt hög kloridhalt, 84 mg/l. I övrigt 
är halterna moderata.

I äldre tillgängligt material finns inte halter som 
är högre än 50 mg/l. Enda undantaget torde vara 
uppmätta halter vid Dalälvens norra strand i höjd 
med Lennheden. Figur Bo1_6 redovisar en brunn 
med halt upp mot 100 mg/l före provpumpning 
av Lennhedens allmänna vattentäkt. Brunnen har 
förbindelse med Badelundaåsens kärnområde 
men kan inte sägas vara representativ för kärnom-
rådet.

Kommun Klorid mg/l
1 Holtäpporna RB0515 Borlänge 3,4
2 Mardalen RB0708 Borlänge 2,1
2006 Lennheden allm VT Borlänge 4
3 Lennheden BR203 Borlänge 1,7
4 Strandarna RB9203 Borlänge 5,5
2007 Båtsta Borlänge 2
5 Båtsta RB0710 Borlänge 3,2
2007 Tjärna Borlänge 6,6
6 Tjärna RB9502 Borlänge 10
7 Tjärna RB0701 Borlänge 7
8 Tjärna RB0802 Borlänge 5,7
9 Tjärna RB9804 Borlänge 8,8
10 Bangården BR10 Borlänge 11
2007 Karlsgården Borlänge 6,1
2007 Smäcken Borlänge 13
11 Smäcken RB0819 Borlänge 12
2007 Frostbrunnsdalen Borlänge 7,8
12 Frostbrunn RB0706 Borlänge 9,1
2007 Hovgården Borlänge 10
14 Sörbo RB05037 Säter 6,1
2007 Oråsen Säter 3,2
15 Solvarbo Enskild Säter 84
16 Solvarbo Allmän Säter 11
17 Ugglebo VT Säter 16
18 Säterdalen RB 6201 Säter 13
2007 Tjärnan Hedemora 15
2007 Viggesnäs Hedemora 16
19 Viggesnäs VT Hedemora 16
20 Solhaga RB9907 Hedemora 19
2007 Petersburg Hedemora 20
21 Munksjön RB0804 Hedemora 20
22 Gyntesbo RB7011 Hedemora 16
23 Backaskolan Enskild Hedemora 19
2007 Grådö Hedemora 18
24 Grådöholm RB9901 Hedemora 6,2
25 Sandsätersbro Br103 Hedemora 21

Kond mS/m
1 Holtäpporna RB0515 Borlänge 22
2 Mardalen RB0708 Borlänge 7,6
3 Lennheden BR203 Borlänge 11
4 Strandarna RB9203 Borlänge 25
5 Båtsta RB0710 Borlänge 18
6 Tjärna RB9502 Borlänge 37
7 Tjärna RB0701 Borlänge 32
8 Tjärna RB0802 Borlänge 28
9 Tjärna RB9804 Borlänge 37
10 Bangården BR10 Borlänge 50
11 Smäcken RB0819 Borlänge 34
12 Frostbrunn RB0706 Borlänge 28
14 Sörbo RB05037 Säter 12
15 Solvarbo Enskild Säter 46
16 Solvarbo Allmän Säter 25
17 Ugglebo VT Säter 31
18 Säterdalen RB 6201 Säter 33
19 Viggesnäs VT Hedemora 36
20 Solhaga RB9907 Hedemora 37
21 Munksjön RB0804 Hedemora 49
22 Gyntesbo RB7011 Hedemora 29
23 Backaskolan Enskild Hedemora 47
24 Grådöholm RB9901 Hedemora 21
25 Sandsätersbro Br103 Hedemora 28

Figur 12
Konduktivitet analyserat 2009

Konduktivitet
Riktvärdet för konduktivitet ligger på 75 och trös-
kelvärdet 55 mS/m. 

Figur visar resultaten från 2009 års undersök-
ning Högsta värdena har 10. Bangården samt 21. 
Munksjön. Båda platserna har stark urban påver-
kan. Även för station 15, Solvarbo enskilda är vär-
det högt, 46 mS/m liksom för 23. Backaskolan 47 
mS/m. Grundvatten med höga kloridhalter har i 
vissa fall också höga värden på konduktivitet. 

Sulfat
Riktvärdet för sulfat ligger på 250 mg/l och trös-
kelvärdet 100 mg/l. Om man ser till resultaten från 
undersökningarna 2007  och 2009 finner man de 
högsta sulfathalterna för station 10 Bangården i de 
centrala delarna ac Borlänge.

Analysvärden från 2007 och 2009 års undersök-
ning framgår av figur 8.

Amonium - amoniumnitrogen
Riktvärdet för amonium ligger på 1,5 mg/l och 
tröskelvärdet 0,5 mg/l. 

För tillgängligt material ligger värdena nästan all-
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Kadmium
Riktvärdet för kadmium ligger på 5 och tröskelvär-
det 2 μg/l. 

Utökad analys av metaller har genomförts vid 
Lennhedens allmänna vattentäkt 2006 - 07. Hal-
terna var mindre än 0,05 μg/l.

Vid undersökningen 2009 låg detektionsgränsen 
på 0,o2 μg/l. Analysresultaten uppvisade som 
högst 1,4 μg/l vid station 15, Solvarbo enskilda. 
I övrigt låg resultaten under detektionsgränsen. 
Halter av kadmium kan till exempel orsakas från 
bergrund med sulfidmalmsförekomst.

Bly
Riktvärdet för bly ligger på 10 och tröskelvärdet 2 
μg/l. 

Utökad analys av metaller har genomförts vid 
Lennhedens allmänna vattentäkt 2006 - 07. Hal-
terna var mindre än 0,01 μg/l.

Vid undersökningen 2009 låg detektionsgränsen 
på 0,o05 μg/l. Högre halter än 0,005 uppmät-
tes vid station 23 - 0,20 μg/l vid station 10 - 0,11 
μg/l vid station 17 - 0.089 μg/l samt vid station1  
-  0,086 μg/l.

Kvicksilver
Riktvärdet för kvicksilver ligger på 1 och tröskel-
värdet 0,05 μg/l. Det är först på senare år som ana-
lyskostnaden för totalkvicksilver i vatten blivit låg. 
Det finns därför inte speciellt mycket äldre refe-
rensmaterial för sådana analyser av grundvatten. 
Totalkvicksilver analyserades 2006 för Tjärna vat-
tentäkt inom nationellt screeningprogram, bilaga 
Bo2_E. Halten vid engångsprovtagningen låg på 
192 ng/l. 

Totalkvicksilver analyserades även 2007, referens 
19 vid stationerna Båtsta, Tjärna vattentäkt och 
Karlsgårdens vattentäkt. För Tjärna vattentäkt låg 
halten på 7, 2 ng/l. För de två övriga låg halten un-
der detektionsgränsen 0,1 ng/l.

Vid undersökningen 2009 analyserades området  i 
det centrala Borlänge en tredje gång. En tanke var 
att ringa in källan till kvicksilvret. Därför togs vat-
tenprover i omedelbar närhet av Tjärna vattentäkt 
samt längre nedströms mot Tunaån.  Nu låg detek-
tionsgränsen på 0,005 μg/l och fyra grundvatten-
rör i nära anslutning till Tjärnas allmänna vatten-
täkt  stationerna 6, 7, 8 och 9 samt längre ned 10 
och 11 provtogs.  Analysresultaten uppvisar värdet 
0,012 μg/l vid station 7, Tjärna RB0701, 0,011 μg/l 
vid station 10, Banvallen och  0,007 μg/l vid sta-
tion 11, Smäcken. 

Kommun Sulfat mg/l
1 Holtäpporna RB0515 Borlänge 15
2 Mardalen RB0708 Borlänge 9,4
2006 Lennheden allm VT Borlänge 7
3 Lennheden BR203 Borlänge 3
4 Strandarna RB9203 Borlänge 12
2007 Båtsta Borlänge 3,8
5 Båtsta RB0710 Borlänge 6,3
2007 Tjärna Borlänge 15
6 Tjärna RB9502 Borlänge 18
7 Tjärna RB0701 Borlänge 13
8 Tjärna RB0802 Borlänge 12
9 Tjärna RB9804 Borlänge 17
2007 Karlsgården Borlänge 13
10 Bangården BR10 Borlänge 67
2007 Smäcken Borlänge 28
11 Smäcken RB0819 Borlänge 20
2007 Frostbrunnsdalen Borlänge 12
12 Frostbrunn RB0706 Borlänge 13
2007 Hovgården Borlänge 10
14 Sörbo RB05037 Säter 7,5
2007 Oråsen Säter 6,5
15 Solvarbo Enskild Säter 13
16 Solvarbo Allmän Säter 13
17 Ugglebo VT Säter 17
18 Säterdalen RB 6201 Säter 20
2007 Tjärnan Hedemora 12
2007 Viggesnäs Hedemora 20
19 Viggesnäs VT Hedemora 18
20 Solhaga RB9907 Hedemora 16
2007 Petersburg Hedemora 15
21 Munksjön RB0804 Hedemora 37
22 Gyntesbo RB7011 Hedemora 15
23 Backaskolan Enskild Hedemora 21
2007 Grådö Hedemora 25
24 Grådöholm RB9901 Hedemora 13
25 Sandsätersbro Br103 Hedemora 17

Figur 13. 
Sulfathalter från undersökningen 2007 och 2009 för Ba-
delundaåsens sträckning från norr till söder.

tid under detektionsgränsen 0,01 mg/l. I under-
sökningen 2009 har stationerna 4, 10 och 11 vär-
den runt 0,04 mg/l. Från undersökningen 2007 
får man liknande värden för Tjärna, Karlsgården 
och Smäcken, således huvudsakligen sammanfatt-
ningsvis inom Borlänge centrala delar. 

Arsenik
Riktvärdet för arsenik ligger på 10 och tröskelvär-
det 5 μg/l. 

Arsenik analyseras inte i en sk normalanalys utan 
vid analys av tungmetaller. Sådana analyser har 
genomförts vid Lennhedens allmänna vattentäkt 
2006 - 07. Halterna låg inom intervallet 0,3 - 0,6 
μg/l.

Vid undersökningen 2009 låg detektionsgränsen 
på 0,2 μg/l. Analysresultaten uppvisar som högst 
0,5 vid station 5, 0,43 vid station 11 och  0,39 μg/l 
vid station . I övrigt låg resultaten under eller nära 
detektionsgränsen.
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trikloreten teterakloreten
ng/l ng/l

2007 Petersburg VT <1 3,50
21 Munksjön RB0804 47 1,3
22 Gyntesbo RB7011 11 1,2
23 Backaskolan Enskild 23 2,1
2007 Grådö VT 2 1,9

Figur 15
Närliggande stationer med indikationer på trikloreten och 
tetrakloreten. Avsnittet av Badelundaåsen berör samma 
grundvattenström från Petersburg i norr till Grådö i söder.

Plats Prov datum Hgtot ng/l MeHg ng/l
Skog 1 2009-09-29 1
Skog 2 2009-09-29 1,9
Skog 3 2009-09-29 0,43
Skog 4 2009-09-29 0,84
Skog 5 2009-09-29 1,3
Skog 6 2009-09-29 2
Skog 7 2009-09-29 3,6
Skog 8 2009-09-29 2,5
Skog 9 2009-09-29 1
Skog 10 2009-09-29 0,74
Skog 11 2009-09-29 1,4
Skog 12 2009-09-29 1,4
Jord 1 2009-09-29 7,1 0,44
Jord 2 2009-09-29 4,2 0,75
Jord 3 2009-09-29 4,5 0,63
Jord 4 2009-09-29 2,8 0,1
Jord 5 2009-09-29 5,5 0,29
Jord 6 2009-09-29 2,8 0,34
Jord 7 2009-09-29 2,4 0,14
Jord 8 2009-09-29 4,3 0,5
Jord 9 2009-09-29 5,1 0,21
Jord 10 2009-09-29 6,3 0,31
Jord 11 2009-09-29 4,9 0,32
Jord 12 2009-09-29 9,1 0,64

Figur 14
Tabellen visar analysresultat från ytvattenprovtagning i 
Dalarnas län. Totalkvicksilver och metylkvicksilver redo-
visas för skogsområden och jordbruksområden. Länssty-
relsen 2009.

Undersökningsresultaten föreligger endast i pre-
liminär form. Enligt preliminära uppgifter ligger 
medianvärdet för totalkvicksilver låg på 5,5 ng/l 
och medianvärdet för metylkvicksilver på 0,27 
ng/l.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis blir slutsatsen att kvicksilver 
halten i grundvatten kan bli högre i urbant påver-
kade områden med industrier, bebyggelse och vä-
gar. 

En reservation sammanhanget är att olika ana-
lyslaboratorier står för tillgängliga analysresultat. 
För ytvattenanalyserna och 2007 års undersök-
ning anlitades IVL, Göteborg. För 2009 års un-
dersökning anlitades Eurofins, Moss, Norge. För 
2007 års screening, bilaga Bo2_E, saknas uppgift 
om laboratorium.

Trikloreten och tetrakloreten
Riktvärdet för trikloreten och tetrakloreten ligger 
på 10 och tröskelvärdet 2 μg/l. I undersökningen 
från 2007 analyserades 11 stationer inom Borlänge 
och Hedemora kommuner med avseende på tri-
kloreten och tetrakloreten, referens 23, tabell A5. 
 
Analyserna 2009 bekräftade förekomst av halter i 
anslutning till sträckan He2, Petersburg - Grådö. I 
figur 9 finns en sammanställning av analysvärden 
för stationer 2007 (2 st) respektive 2009 (3 st).
Om man ser till hela sträckan Borlänge - Säter - 
Hedemora i övrigt fanns endast ytterligare en 
detektion. Vid station 15. Solvarbo enskilda, låg 
värdet för trikloreten på 2,7 ng/l. Alla övriga ana-
lysresultat låg således under detektionsgränserna.

Kloroform (triklormetan)
Riktvärdet för triklormetan ligger på 100 och trös-
kelvärdet 20 μg/l. 

Ämnet har analyserats 2007 för 11 stationer inom 
Badelundaåsens sträckning i Borlänge och Hede-
mora kommuner, tabell A5. Inga stationer hade 
halter över detektionsgränsen 10 ng/l.

För de övriga tre grundvattenrören vid Tjärna vat-
tentäkt noterades inga halter över detektionsgrän-
sen. Inom Badelundaåsens sträckning noterades 
ytterligare stationer med halter över detektions-
gränsen nämligen 12.  Frostbrunn RB0706, 0,013 
μg/l, 18. Säterdalen RB 6201, 0,002 μg/l  och 21. 
Munksjön 0,007 μg/l.

Även i Avestadelen av Badelundaåsen påträffas 
låga halter av kvicksilver. Vid undersökningen i 
Avesta 2009 uppvisar värdet 0,020 μg/l vid sta-
tion 32, Mästerbo, 0,015 μg/l vid station 31, Åsbo 
och  0,007 μg/l vid station  33, Rb 6005 och 0,010 
μg/l vid station 34 Brunnbäck VT. Även i under-
sökningen från 2007 påträffades halter i samma 
del av Badelundaåsen.

Kvicksilverhalter i ytvatten
Länsstyrelsen har under 2009 även analyserat 
kvicksilver i ytvatten. Provtagningen berörde 24 
lokaler dels i skogsområden dels i jordbruksom-
råden. Proverna analyserades av IVL, Göteborg. 
Resultaten framgår av figur 9. 

Det har också utförts en provtagning och analys av 
kvicksilver i ytvatten för Dalälvens källvattendrag,  
genom SLU, Uppsala 2009. Totalt analyserades 
127 prover av IVL, Göteborg. 
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Analyserna 2009 skedde med detektionsgränsen 
1 ng/l, tabell A6. Ingen av de 23 stationerna som 
analyserades hade halter över 1 ng/l.

1,2-dikloretan
Riktvärdet för 1,2-dikloretan ligger på 3 och trös-
kelvärdet 0,5 μg/l. 

Ämnet har analyserats 2007 för 11 stationer inom 
Badelundaåsens sträckning i Borlänge och Hede-
mora kommuner, tabell A5. Inga stationer hade 
halter över detektionsgränsen 6 ng/l.

Ej heller konstaterades någon halt över detek-
tionsgränsen vid undersökningen 2009, tabell A6. 
Samtliga stationer hade halter under detektions-
gränsen 20 ng/l.

Bensen
Riktvärdet för bensen ligger på 1 och tröskelvärdet 
0,2 μg/l. 

Ämnet har analyserats 2007 för 11 stationer inom 
Badelundaåsens sträckning i Borlänge och Hede-
mora kommuner, tabell A5. Detektionsgränsen låg 
på 1 ng/l. Analysdata från 23 stationer 2009 fram-
går av tabell A6. Vid undersökningen 2009 låg de-
tektionsgränsen på 10 ng/l.

Av tabellerna kan utläsas att 10 ng/l överskreds 
vid två tillfällen dels 2007 vid Grådö vattentäkt, 46 
ng/l dels 2009 vid Säterdalen Rb6201, 200 ng/l. 
Det fanns också en del stationer 2007 som hade 
värden mellan 1 och 10 ng/l.

Analysvärdet för Rb6201 sammanfaller alltså med 
tröskelvärdet.

Benso(a)pyrene
Riktvärdet för benso(a)pyrene ligger på 10 och 
tröskelvärdet 2 ng/l.

Ämnet har analyserats 2007 för 11 stationer inom 
Badelundaåsens sträckning i Borlänge och Hede-
mora kommuner, tabell A5. Inga stationer hade 
halter över detektionsgränsen 0,08 ng/l.

Ej heller konstaterades någon halt över detek-
tionsgränsen vid undersökningen 2009, tabell A6. 
Samtliga stationer hade halter under detektions-
gränsen 0,02 ng/l.

Summa 4 PAH:er
Summan av PAH-ämnena, Benso(b)fluoran-
ten, Benso(k)fluoranten, Benso(ghi)perylen, 
Inden(1,2,3-cd)pyren har riktvärdet 100 och trös-
kelvärdet 20 μg/l. 

Ämnena har analyserats 2007 för 11 stationer inom 
Badelundaåsens sträckning i Borlänge och Hede-
mora kommuner, tabell A5. Inga värden låg över 
detektionsgränserna Benso(b)fluoranten, 0,0001, 
Benso(k)fluoranten, 0,00004, Benso(ghi)perylen, 
0,0004, Inden(1,2,3-cd)pyren, 0,0006 μg/l regist-
rerades.

Ej heller konstaterades någon halt över detek-
tionsgränsen vid undersökningen 2009, tabell A6. 
Samtliga stationer hade halter under detektions-
gränsen 0,02 ng/l.

Andra ämnen utöver tabell A1 (SGUs före-
skrifter SGU-FS 2008:2)

Uran
Grundämnet uran i dricksvatten har uppmärksam-
mats på senare tid. Uran förekommer naturligt i 
grundvatten som en följd av den lokala geologin 
i området och är således ingen substans orsakad 
av människan. Det finns en rekommendation att 
halterna ej bör vara högre än 15 μg/l för dricksvat-
ten. 

Höga halter av uran i grundvatten uppträder hu-
vudsakligen i bergborrade brunnar men halter 

Uran U (filtrerat) Uran
µg/l

1 Holtäpporna RB0515 Borlänge 1,9
3 Lennheden BR203 Borlänge 1,2
4 Strandarna RB9203 Borlänge 2,4
5 Båtsta RB0710 Borlänge 0,11
6 Tjärna RB9502 Borlänge 20
7 Tjärna RB0701 Borlänge 5,3
8 Tjärna RB0802 Borlänge 3,2
9 Tjärna RB9804 Borlänge 13
10 Bangården BR10 Borlänge 0,084
11 Smäcken RB0819 Borlänge 0,17
12 Frostbrunn RB0706 Borlänge 5,6
14 Sörbo RB05037 Säter 0,16
15 Solvarbo Enskild Säter 1,1
16 Solvarbo Allmän Säter 3,5
17 Ugglebo VT Säter 7,3
18 Säterdalen RB 6201 Säter 1,5
19 Viggesnäs VT Hedemora 4,1
20 Solhaga RB9907 Hedemora 6,3
21 Munksjön RB0804 Hedemora 13
22 Gyntesbo RB7011 Hedemora 3,5
23 Backaskolan Enskild Hedemora 12
24 Grådöholm RB9901 Hedemora 0,89
25 Sandsätersbro Br103 Hedemora 1,9

Figur 16
Uranhalter vid undersökningen 2009.
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Figur 17. 
Vissa metaller i undersökning-
en 2009. Enhet μg/l.

Koppar 
(filtrerat)

Krom 
(filtrerat)

Kobolt 
(filtrerat)

Nickel 
(filtrerat)

Vanadin 
(filtrerat)

Zink 
(filtrerat)

1 Holtäpporna RB0515 15 <0.2 <0.2 1,4 <0.2 24
3 Lennheden BR203 1,1 <0.2 <0.2 0,26 <0.2 8
4 Strandarna RB9203 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <1
5 Båtsta RB0710 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <1
6 Tjärna RB9502 <0.2 <0.2 <0.02 <0.2 <0.2 <1
7 Tjärna RB0701 0,34 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <1
8 Tjärna RB0802 0,21 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <1
9 Tjärna RB9804 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1,1
10 Bangården BR10 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 3,1
11 Smäcken RB0819 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <1
12 Frostbrunn RB0706 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <1
14 Sörbo RB05037 <0.2 <0.2 <0.2 0,47 <0.2 26
15 Solvarbo Enskild 4,7 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 710
16 Solvarbo Allmän 0,43 <0.2 <0.2 <0.2 0,25 1,8
17 Ugglebo VT 1,5 0,31 <0.2 0,56 0,53 3,4
18 Säterdalen RB 6201 0,46 <0.2 0,24 0,41 <0.2 1,2
19 Viggesnäs VT 16 0,35 <0.2 <0.2 0,78 11
20 Solhaga RB9907 0,39 <0.2 0,48 1,5 <0.2 <1
21 Munksjön RB0804 0,32 <0.2 0,23 0,83 <0.2 <1
22 Gyntesbo RB7011 0,49 <0.2 <0.2 1,2 <0.2 <1
23 Backaskolan Enskild 26 <0.2 <0.2 <0.2 0,24 17
24 Grådöholm RB9901 0,24 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <1
25 Sandsätersbro Br103 6,4 0,7 <0.2 <0.2 0,96 51

Även i andra tillverkade kolväteprodukter ingår i 
toluen. Toluen har, liksom andra lätta aromatiska 
ämnen, bra lösande förmåga och används som lös-
ningsmedel i färger, bilvårdspreparat och limmer. 

För koltetraklorid och n-nonan låg värdena under 
rapporteringsgränsen, för n-oktan låg värdena un-
der rapporteringsgränsen för samtliga stationer 
utom station 18. Säterdalen RB 6201, (13 ng/l). 
Resultaten för övriga fyra ämnen framgår av figur 
18. Av tabellredovisningen, figur 18, framgår att de 
fyra ämnena indikerades vid station 18 Säterdalen 
, Rb 6201. Station 18 hade också bensenhalter på 
200 ng/l.

Metaller
Förutom de metaller som behandlats tidigare i 
redovisningen ingår även kobolt, krom, koppar, 
nickel, vanadium och zink i SGUs tabell A2. Tabel-
len anger bakgrundsvärden för grundvatten. Vär-
denas relevans är bland annat beroende på antalet 
egentliga analyser tillgängliga. Figur 17 visar halter 
för de 23 stationerna inom Borlänge, Säters och 
Hedemora kommuner som analyserades 2009.

Dioxiner och furaner
Analys av dioxiner och furaner har genomförts för 
tre stationer inom ramen för undersökningen i Av-
esta kommun. Det är stationer i nära anslutning 
till avfallstippar. Som referens togs även ett prov i 
Borlänge kommun vid station 2. Mardalen i nord-
västra delen av kommunen.

Resultaten redovisas i utredningen om verifiering 
av kemisk status i Avesta kommun.

upp till 40 μg/l finns uppmätt i grusåsars grund-
vatten. Undersökningar 2006 som omfattat berg-
borrade dricksvattenbrunnar i Borlänge, Säters 
och Hedemora kommuner visar att halterna ligger 
lägre än i övriga delar av Dalarnas län. 

Analysvärden från undersökningen 2009 framgår 
av figur 10. Högsta halten uppmättes för Tjärna 
Rb9502. För intilliggande brunnar vid Tjärna lig-
ger halterna på 3,2 - 13 μg/l. Man kan konstatera 
att halterna från grundvatten i grusåsar, som det 
rör sig om här, allmännt sett är högre än vad som 
tidigare förmodats.

Fenoler
Fenoler analyserades enbart vid station 4. Stran-
darna, Rb9203. Anledningen till analysen var att 
följa upp tidigare provtagningar som utförts 1992, 
Bilaga Bo1_D och vid sjön Havtrollet 1970, bilaga 
Bo1_C. 

Analysen 2009 visade inga halter av fenol vid sta-
tion 4.

Analyspaket 2A
Förutom ämnen enligt SGUs föreskrifter, tabell 
A1, ingick också följande ämnen i analyspaket 2A: 
koltetraklorid, toluen, n-oktan, etylbensen, m+p-
xylen, o-xylen och n-nonan. 

Ren toluen är en färglös vätska som luktar typiskt 
petroleum. Den dominerande mängden toluen an-
vänds som motorbränsle eftersom ämnet är en av 
de haltmässigt största enskilda komponenterna i 
bensin. 
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Figur 18
Fyra av de ämnen som analyserades i analyspaket 2B. 
Enhet ng/l.

o-xylen
m+p-
xylen

etyl-
bensen toluen

1 Holtäpporna RB0515 <10 24 <10 1100
3 Lennheden BR203 <10 <10 <10 <20
4 Strandarna RB9203 <10 <10 15 21
5 Båtsta RB0710 <10 16 19 49
6 Tjärna RB9502 <10 16 14 93
7 Tjärna RB0701 <10 <10 <10 <20
8 Tjärna RB0802 <10 <10 <10 35
9 Tjärna RB9804 <10 <10 <10 <20
10 Bangården BR10 <10 <10 <10 70
11 Smäcken RB0819 <10 <10 <10 <20
12 Frostbrunn RB0706 <10 <10 19 87
14 Sörbo RB05037 <10 11 <10 49
15 Solvarbo Enskild <10 <10 <10 <20
16 Solvarbo Allmän <10 <10 <10 <20
17 Ugglebo VT <10 <10 <10 <20
18 Säterdalen RB 6201 91 202 83 1200
19 Viggesnäs VT <10 <10 <10 <20
20 Solhaga RB9907 11 17 <10 75
21 Munksjön RB0804 <10 <10 <10 33
22 Gyntesbo RB7011 <10 14 <10 88
23 Backaskolan Enskild <10 <10 <10 <20
24 Grådöholm RB9901 <10 <10 14 <20
25 Sandsätersbro Br103 <10 <10 11 <20

Slutsatser

SGUs föreskrifter SGU-FS 2008:2 (tabell A1) har 
använts som bas för bedömningen av kemisk sta-
tus för Badelundaåsens sträckning inom Borlänge, 
Säters och Hedemora kommuner. Utöver ämnen 
och egenskaper som framgår av tabell A1 har även 
annan analysdata redovisats,  bland annat i under-
lag som presenteras i bilagorna till denna rapport.

Bekämpningsmedel
I det underlag som föreligger i denna undersök-
ning/rapport finns ett analysvärden som över- 

Figur 19
Vy mot norr över Badelundaåsen vid Hedemora med Stadsberget i bakgrunden Till vänster har läget för provtagnings-
station 21. grundvattenrör Rb0802 markerats. Platsen ligger omedelbart söder om Munksjön. Här har bekämpnings-
medel detekterats. Även nitrathalten var hög vid provtagningen 2009. 

skrider riktvärden enligt tabell A1. Det är bekämp-
ningsmedellet BAM (2,6-diklorbenzamid). Hal-
ten låg på 0,11 µg/l vid provtagningsstation 21. 
Munksjön i Hedemora kommun. Inom samma 
grundvattenmagasin, He2, påträffades nedströms 
station 21 vid stationerna 22 och 23 lägre halter 
på 0,02 resp. 0,02 µg/l.  Enligt tabell A1 kan be-
kämpningsmedlet anses vara detekterat för dessa 
stationer och blir klassade som tröskelvärden.

De tre stationerna ligger inom  He1 och HE2 och 
tillhör grundvattenförekomst  SE668733-150625 
enligt Vattenmyndighetens redovisningssystem 
VISS. Utöver bekämpningsmedel finns inga ana-
lyser som överskrider riktvärden däremot några 
som överskrider tröskelvärden enligt tabell A1.

Nitrat
Nitrathalter över tröskelvärdet 20 mg/l finner man 
i Hedemora kommun vid station 21, Munksjön 
Rb0804. Halten (2009) låg på 23,9, mg/l NO3. 
Intilliggande allmänna vattentäkt Petersburg hade 
vid undersökning från 2007 4,3 mg/l NO3.  

Det höga värdet för station 21 inom delområde 
He1 är troligen inte representativt för Badelundaå-
sens kärnområde. Stationens läge framgår av figur 
19. Stationen har provtagits endast en gång. Inom 
He1 som helhet befinner sig nitrathalterna på mo-
derata nivåer under tröskelvärdet 20 mg/l NO3. 
Förhållandena bör dock följas upp med komplet-
terande provtagning.

Station 21 ligger inom HE1 och tillhör grund-
vattenförekomst  SE668733-150625 enligt Vatten-
myndighetens redovisningssystem VISS. 
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Klorid
Kloridhalter över riktvärdet 50 mg/l har påträf-
fats 2009 vid station 15. Solvarbo enskilda vat-
tentäkt (84 mg/l) samt i analysdata 2006 från en 
brunn vid norra Dalälvsstranden i höjd med Lenn-
hedsåsen inom delområde Bo1, Borlänge kom-
mun. Den sistnämnda brunnens läge framgår av 
figur Bo1_6. Här redovisar en brunn med halt upp 
mot 100 mg/l före provpumpning av Lennhedens 
allmänna vattentäkt. Brunnen har förbindelse 
med Badelundaåsens kärnområde men kan inte 
sägas vara representativ för kärnområdet. 

Slutsatsen blir därför att enbart station 15 bedöms 
överskrida tröskelvärdet för klorid. Stationen ligger 
inom delområde SÄ1 och tillhör grundvattenföre-
komst  SE669612-149147 enligt Vattenmyndighe-
tens redovisningssystem VISS. Station 15 Solvarbo 
enskilda hade också den enda indikationen på tri-
kloreten, 2,7 ng/l samt halter av kadmium, 1,4 μg/l 
och zink, 710 μg/l.

Det finns inga tidigare data från Solvarbo enskilda 
vattentäkt tillgängligt. Ytterligare provtagnig bör 
ske för att konstatera halterna under en längre 
tidsserie.

Bensen
Bensen är en färglös vätska med aromatisk lukt 
som är svårlöslig i vatten. Bensen är det enklaste 
aromatiska kolvätet och används som tillsatsäm-
ne i bensin, limmer, färger och lacker inom verk-
stadsindustrin. Tröskelvärdet 0,2 μg/l tangerades 
2009  vid station 18. Säterdalen Rb6201, 200 ng/l. 
Analysvärdet för Rb6201 sammanfaller alltså med 
tröskelvärdet. Höga halter av toluen, n-oktan, 
etylbensen, m+p-xylen och o-xylen konstaterades 
också vid Rb6201. 

Stationen ligger inom grundvattenförekomst 
SE669257-149794 enligt Vattenmyndighetens re-
dovisningssystem VISS. 
Det är fråga om ett enstaka prov i ett grundvatten-
rör beläget i Säterdalen. Platsen ligger nära Säters 
avloppsreningsverk. Inte långt från grundvatten-
röret skedde för några år sedan en incident vid 
OK-Q8 bensinstation i Säter. En dagvattenlednin 
läckte till närliggande gruvhål. De höga bensenhal-
terna vid Rb6201 kan ha samband med utsläppet. 
Grundvattnets status i anslutning till detta område 
bör följas upp med ytterligare provtagning och be-
dömning.

Övriga resultat
Utöver bekämpningsmedel, klorid, nitrat och ben-
sen finns således i övrigt inga analyser som över-
skrider riktvärden och tröskelvärde. Det underlag 
som tagits fram är dock mycket värdefullt för att 

belysa förekomst av bland annat metaller och or-
ganiska miljögifter i grundvatten. För större vat-
tentäkter finns sedan lång tid tillbaka underlag i 
form av normalanalyser av grundvatten. Mindre 
förekommande men ändock en hel del material 
finns också när det gäller analyser för tungmetal-
ler i vattentäkter.

Det områden som studerats först på senare tid i 
grundvatten är framför allt organiska miljögifter, 
uran och kvicksilver.

Norra Backa
Vid undersökningen av industritomter vid Norra 
Backa (40) togs även en del grundvattenprov, figur 
Bo2-C och bilaga Bo2_C. Detektionsgränserna 
vid analyserna låg relativt högt för organiska äm-
nen. Ett värde låg över tröskelvärdet,  Gv11 hade 
Bens(a)pyren 160 ng/l. För metaller låg högsta 
värdet på krom 0,8 μg/l, koppar på 2,1 μg/l och 
nickel på 4,6 μg/l. Den ytliga rundvattenprovtag-
ningen avspeglar dock inte förhållandena för Ba-
delundaåsens kärna. 

Kvarnsveden
Grundvattenprover togs för några grundvattenrör. 
Läget och analyserna framgår av Bilaga Bo2_A. 
Det är huvudsakligen fråga om metallanalyser. 
Materialet kan eventuellt tjäna som referens. 
Grundvattnet får betecknas som ytligt och har ing-
en förbindelse med Badelundaåsens kärna.

SSAB
Industriområdet i anslutning till SSABs anlägg-
ning undersöktes av Sweco 2009 (42). Provtagning 
skedde i ett antal grundvattenrör och analysresul-
tat framgår av bilaga Bo2_B. De översta jordskik-
ten i detta område består av relativt tät silt. Grund-
vattnet som provtogs kan betraktas som ytligt och 
har ingen direkt förbindelse med Badelundaåsens 
kärna som ligger ca 1 km från SSABs industriom-
råde. Materialet är intressant som referensmate-
rial för vissa analyserade ämnen. Om man jämför 
med grundvattenproverna från Badelundaåsen 
kan man bland annat konstatera att det finns en 
påverkan på grundvattnet inom industriområdet.
Exempelvis finns för enstaka analyser halten 300 
ng/l för bensen. 

Hedemora verkstäder
Grundvattenprov togs för två grundvattenrör i un-
dersökningen om Hedemora Verkstäder (83). 

Resultaten representerar inte förhållandena i Ba-
delundaåsens kärna utan kan betraktas som prov i 
ytligt grundvatten. För Gv2 låg fenolhalten på 166 
μg/l, toluen på 800 ng/l och bensen på 400 ng/. 
Det finns även några höga värden för metaller.
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