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Inledning
Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid
anläggningsarbeten. Skall dessutom cisterner för förvaring av drivmedel placeras i mark är det viktigt
att jordarnas genomsläpplighet och sårbarheten för grundvatten beaktas och hanteras.
Svärdsjö Tankställe AB har därför valt att placera cisternen där det naturliga skyddet är som störst
med beaktande av andra krav som gäller vid placeringen, som avstånd till byggnader och vägar. Den
tätortsnära naturen och de varsamhetsbestämmelser som gäller för den gamla Källängetskolan
ställer också krav på placering och utformning av den nya macken.

Sammanfattning
Motiven för att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör bevilja avsteg från miljönämndens
policy 1997-02-21 är att:
1. Jordarterna på fastigheten Falun Borgärdet 3:28 i Källänge har låg till medel
genomsläpplighet och låg till måttlig sårbarhet.
2. Silt-lerlagret mot väg 850 är >2 meter tjockt1 och >15 á 20 meter brett från cisternen förbi
väg 850 och utgör därmed ett naturligt skydd mot spridning av föroreningar.
3. Det finns fler hinder av silt-lera2 mellan fastigheten och vattenverket vid Höganäs.
4. Svärdsjöåsen ligger ute i Svärdsjön, >400 meter från cisternen. Avståndet från cisternen till
strandlinjen är 160 meter.

1
2

Se foton från anläggningsperioden, sid 9 – 15 i denna bilaga.
Se mätningar av deflektioner och beräkning av spänningar och töjningar, sid 16 – 24 i denna bilaga.
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5. Svärdsjö vattenskyddsområde slutar norr Svärdsjö k:a, 1350 meter norr cisternen.
Anm. Vattenverket ligger ca 1850 meter norr cisternen på fastighet Borgärdet 3:28.

Foto 1. Svärdsjö vattenskyddsområdes slut mot söder, norr Källänge.
6. Mätningar och analyser av aktuella jordar från 1992 – 2011 utförda bl.a. längs det aktuella
avsnittet på väg 850 Falun - Svärdsjö av Svevia, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut,
Vägverket, KTH och Högskolan Dalarna visar på helt andra sammansättningar och egenskaper
än vad som framgår av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bakgrund
Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över ansökan om tillstånd för
hantering av brandfarlig vara på fastigheten Borgärdet 3:28, diarienummer MoL-2017-556 och
Ärendenummer 2017-98 den 21 september 2017:
Den markförlagda cisternen bör vara dubbelmantlad då placeringen sker i ”känslig miljö” dvs
uppställd på mycket genomsläpplig mark samt ”vid nyinstallation i mark”, enligt
miljönämndens policy för förvaring av kemiska produkter 1997-02-21.
Bedömningsgrunderna för detta är att Räddningstjänstens sårbarhetskarta anger att
fastigheten är belägen på mark med ”Hög genomsläpplighet med betydande
grundvattenmagasin, under lera” dvs inom Svärdsjöåsens utbredningsområde. Ett läckage
här bedöms ge svårhanterliga och kostsamma saneringsåtgärder med stor risk för skador på
grundvatten och hot mot dricksvattenresurser.
När det gäller dagvattenhanteringen så anges att anläggningen kommer att inom spillson
förses med spillplattor kopplad till oljeavskiljare. Var oljeavskiljarens utlopp mynnar finns inte
beskrivet i handlingarna. MyN bedömer att utlopp för oljeavskiljare bör redovisas i
situationsplan inkl ev dagvattenpassage genom väg 850 och utlopp mot våtmark/Svärdsjön.
MyN anser också att spillzon minst bör sträcka sig så långt slanglängd når vid tankningsplats.

SGU har gett ut ”Erfarenhetsrapport Sårbarhetskartor för grundvatten anpassade för
räddningstjänstens behov”, SGU-rapport 2009:5. SGU tillsammans med Myndigheten för
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Samhällsskydd och beredskap, MSB (före detta Räddningsverket), har gemensamt utvecklat en
sårbarhetskarta speciellt anpassad för räddningstjänstens behov. Kartan är en temaprodukt som
skapas utifrån befintliga jordarts- och grundvattenkartor. Den ska kunna användas av
räddningstjänsten i samband med olyckor och andra händelser som kan påverka grundvattnet
negativt men också kunna användas i ett förebyggande arbete. SGU och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har utvecklat ett informationspaket3 för skydd av grundvatten. I
konceptet ingår en karta som visar grundvattnets sårbarhet och en endagars utbildning.
Klassning av jordarters genomsläpplighet sker i de tre klasserna; låg, medel respektive hög.
Sårbarhetsklassningen bygger på en sammantagen bedömning av;
- jordartens genomsläpplighet,
- in- resp. utströmningsförhållanden samt på
- förekomst av eventuella grundvattenmagasin.
Jordarter med hög genomsläpplighet ges klassen hög sårbarhet utom i några fall. Jordarter med låg
genomsläpplighet ges alltid klassen låg sårbarhet. Jordarter med medelhög genomsläpplighet ges
medelhög sårbarhet, utom då grundvattenutströmning bedöms föreligga. I det sistnämnda fallet
bedöms sårbarheten vara låg.
Markområden med betydande grundvattenmagasin, där uttagsmöjligheten > 1 l/s och eller en allmän
vattentäkt finns, ges högsta sårbarhetsklassen. Dessa områden ges också en särskild beteckning
beroende på om grundvattenmagasinet täcks av silt, lera alt torv. Anledningen till att områden med
grundvattenmagasin getts högsta sårbarhetsklassen även i de fall markskiktet utgörs av silt, lera alt
torv med låg genomsläpplighet är att en eventuell spridning av förorening till magasinet kan få
mycket allvarliga konsekvenser.
Lera och silt har mycket låg genomsläpplighet och låg sårbarhet enligt SGU. För att utgöra ett
naturligt skydd bör silt-lerlagret vara åtminstone 2 m tjockt.
Morän har medel genomsläpplighet och måttlig sårbarhet enligt SGU.

3

Vid kontakt med Räddningstjänsten Dala Mitt framgick det inte om Räddningstjänsten i Falun tagit del av
temakonceptet med sårbarhetskarta för grundvattnen och SGU´s och MSB´s endagars utbildning.
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Vattenverket

Svärdsjö vattenskyddsområde börjar 1350 meter norr cisternen på fastigheten Borgärdet 3:28. Se
foto 2.
Anm. Vattenverket ligger 500 meter norrut.

4

Rune Fredriksson
Ordf. Svärdsjö Tankställe AB

2017-09-29

bilaga 1

Foto 2. Svärdsjö vattenskyddsområdes början, 1350 meter norr cisternen på fastighet Borgärdet
3:28.

Underlag till motiv för avsteg från miljönämndens policy 1997-02-21 för installation av
cistern i mark
Underlaget omfattar:
•
•
•
•

Jordar och nivåer över havsnivån
Utdrag ur den tekniska beskrivningen för anläggning av bensinstation i Källänge
Foton från anläggningsperioden
Mätningar av deflektioner och beräkningar av spänningar (stress) och töjningar (strain) i och
under vägkonstruktionen längs väg 850 förbi Källänge från 1992 till 2009

Jordar och nivåer över havsnivån
Den högsta kustlinjen i Faluområdet ligger ca 180 meter över havet. Det innebär att så gott som hela
sträckan mellan Falun – Svärdsjö ligger lägre än denna och att undergrunden därmed består av
naturen sorterade jordar, se figur 1.
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Figur 1. Höjdprofil och jordar från korsningen väg E16 (f.d. 80)/850 i Falun till korsning väg 850/888 i
Höganäs.
I Svärdsjöåsen (en avgrening av Badelundaåsen) är ofta den grövre kärnan av grus överlagrad av
sand. Mellan den grövre kärnan av grus och ”höljet” av sand ligger ofta en siltkappa.
Nedanstående figur visar analys av undergrundsmaterial från station 1, 2, 3, 4 och 7.

Figur 2. Terrassmaterial från station 1, 2, 3, 4 och 7
Utmärkande för station 2 (Danholn), station 4 (Källänge) och station 7 (Önsgärdet) är stationernas
finkorniga terrassmaterial.
Station 4 omfattar sträckan 550-950 meter norr vsk 850/880 och drivmedelscisternen ligger 690 –
700 meter norr vsk 850/880 och 8 – 10,5 meter väster om väg 850.
Anm. Källängevägen ligger 575 meter norr vsk 850/880.
6

Rune Fredriksson
Ordf. Svärdsjö Tankställe AB

2017-09-29

bilaga 1

Utdrag ur den tekniska beskrivningen för anläggning av bensinstation i Källänge:
Hela Svärdsjö ligger i ett område som består av erosionsbenägen jordart. I Svärdsjöåsen (en
avgrening av Badelundaåsen) är ofta den grövre kärnan av grus överlagrad av sand. Mellan den
grövre kärnan av grus och ”höljet” av sand ligger ofta en siltkappa.
Utmärkande för området är att det finkorniga materialet (silt) övergår till blandkornig jord i
anslutning till Svärdsjöåsen. I anslutning till isälvsavlagringar är det ganska vanligt att moränen är
stor- och rikblockig, som längs Hökviksvägen och vid Källänge.

Foto 3. Svärdsjöåsen i Svärdsjön. Smedsnäsets husvagnscamping till höger i bilden, industriområdet
vid Dala Hus mitt i bilden och Hökviksvägen (väg 888) till vänster i bilden.
Planområdet sträcker sig till hastighetsskyltarna bakom lastbilen på foto 4 nedan. Framför lastbilen
ses sprickor och spårighet i vägbanan på väg 850. Orsaken är det vatten, från den närliggande
Svärdsjön, som stiger upp i undergrunden bestående av finkornigt material i kombination med höga
laster. Töjningen i terrassytan av enstaka laster blir då för stor vilket leder till deformationer och
sprickor.

Foto 4. Väg 850 vid planområdet i riktning norrut mot Svärdsjö kyrka
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Våren 2000 översvämmades hela området vilket påskyndar skadorna. Skador som varierande
spårdjup och spårform, ojämnheter, sprickor, deflektioner, energiförluster och stort rullmotstånd för
tungt lastade fordon är orsakade av finkornig jord i undergrunden, varierande överbyggnadskvalité,
högt liggande grundvattennivå och dålig vattenavrinning. Det leder också till varierande grad av
uppfrysning och därmed förlust av packningshistorik vid varje tjällossning.
Inom området växer fuktkrävande träd som Al, Asp och Björk, vilket tyder på förekomst av finkornig
jord.

Foto 5. Träden och den stor- och rikblockiga marken mot den övre delen av området.
Foto 6 nedan visar den utfart som skall grävas bort, enligt Trafikverkets krav. Den nya utfarten skall
anläggas 25 meter längre norrut.

Foto 6. Utfarten från den gamla skolbussfickan vid Källänge.
Foto 7 och 8 nedan visar omgivningen där den nya utfarten skall anläggas. Av vägskadorna, fukten
och fuktkrävande växter i diket och fuktkrävande träd mot baracken vid f.d Källängeskolan framgår
den höga grundvattennivån och den tjälkänsliga jorden inom området.
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Fuktkrävande växter som kabbleka, revsmörblomma, bredkaveldun, vass mfl.

Foto 7 och 8. Den nya utfarten skall anläggas vid den i toppen rödmålade stakkäppen.
Inga grundundersökningar har gjorts och inga jordprover har tagits på fastigheten.
Anm. Vägverket tog 1993 prover på överbyggnad och terrass på väg 850 på det avsnitt som berör
fastigheten. Resultatet från siktanalys av terrassmaterialet framgår av figur 1 på sidan 5 i denna
bilaga.

Foton från anläggningsperioden:

Foto 9. Röjning och avverkning 2017-02-07
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Foto 10. Stor- och rikblockig mark mot väster 2017-06-22

Foto 11. Schaktning i finkornig jord efter nederbörd 2017-07-04.
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Foto 12. Geotextil och topsplitdränering som förberedelse av fördröjningsmagasin 2017-07-13

Foto 13. Geotextil och förstärkningslager som förberedelse av fördröjningsmagasin och överbyggnad
2017-07-15.
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Foto 14. Grusbärlager på förstärkningslager 2017-08-16

Foto 15. Makadam som översta lager för fördröjningsmagasin 2017-08-29
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Foto 16. Sluten ledning från brunn vid fördröjningsmagasinet till vägdiket 2017-09-20

Foto 17. Elcentral, fundament för belysningsstolpe och uppsamlingsbrunn från
fördröjningsmagasinen 2017-09-26
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Foto 18. Schaktning för cistern 2017-09-25

Foto 19. Fiberduk, 30 cm grusbärlager och 30 cm sand som underlag för cisternen 2017-09-26
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Foto 20. Cisternen på plats och förankrad vid sektion 690 – 700 från vsk 850/880 2017-09-26.
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Mätningar av deflektioner och beräkningar av spänningar (stress) och töjningar (strain) i och
under vägkonstruktionen längs väg 850 förbi Källänge från 1992 till 2009:

Figur 3. Deflektioner på olika djup från belastningscentrum i högra hjulspåret i riktning norrut 200906-04.
De höga deflektionerna indikerar finkornig jord i undergrunden.
Anm. Cisternen ligger mellan sektion 690 - 700.

Foto 21. Från sektion 930 (sektion 950 är markerad på vägrenen) och vidare mot Svärdsjö kyrka
indikerar deflektionerna friktionsjord.

16

Rune Fredriksson
Ordf. Svärdsjö Tankställe AB

2017-09-29

bilaga 1

Figur 4. Deflektioner på olika djup från belastningscentrum i högra hjulspåret i riktning söderut 200906-04
De höga deflektionerna indikerar finkornig jord i undergrunden.
Anm. Cisternen ligger mellan sektion 690 - 700.
När vägkonstruktionen utsätts för påkänningar från fordon eller från fallvikt uppkommer spänningar
(stress) och töjningar (strain) i vägkonstruktionen. Registreras hela förloppet vid på- och avlastning
kan den förlorade energin beräknas liksom den permanenta töjningen. Den permanenta töjningen
ger upphov till spår i konstruktionen, spår som växer i storlek för varje belastning.
Källa: Fredrick Lekarp och Anders Lenngren Svevia.
Nedanstående figur beskriver de principiella sambanden.

Figur 5. Samband mellan spänning och resilienta (återgående) och permanent töjning samt förlorad
(dissipated) energi.
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När konstruktionen utsätts för upprepad last kan förloppet i obundna material beskrivas i fyra
kategorier:
0. Rent elastiskt: I detta tillstånd är den pålagda spänningen så liten att inget av elementen i
materialet uppnår brottvillkor. Alla deformationer återgår och materialet beter sig rent elastiskt.
1. Elastisk shakedown: Den pålagda upprepade spänningen är något lägre än den spänning som
krävs för att plastisk shakedown skall inträffa. Materialet beter sig plastiskt i ett begränsat antal
pålastningar. Det slutliga beteendet är emellertid rent elastiskt. Materialet sägs ha ”skakat ner” och
den maximala spänningsnivån när detta tillstånd uppnås kallas den ”elastiska shakedowngränsen”.
Initiell spårbildning inträffar i denna kategori.
2. Plastisk shakedown: Den pålagda upprepade spänningen är något lägre än den spänning som
krävs för att uppnå brott efter en ökande uppbyggnad av permanenta töjningar. Materialet uppnår
ett långsiktigt stabilt beteende. Alltså; ingen ytterliggare ackumulering av permanenta töjningar sker.
När ett rent elastiskt beteende har uppnåtts sägs materialet ännu en gång ha ”skakat ner” och den
maximala spänningsnivån där detta tillstånd uppnås kallas för ”permanent shakedowngräns”.
3. Tillväxande brott: Den pålagda upprepade spänningen är så stor att spänningarna som läggs på
gör att materialet når och överskrider brottgränstillståndet. De permanenta deformationerna ökar
fort och brott uppstår efter en relativt kort stund.
Källa: Sabine Werkmeister 2003
Vid mätning med KUAB:s (ett Rättviksföretag) fallvikt kan belastningen varieras liksom
belastningstiden. Standard för vägar är att generera en lastpuls likt ett 5 tons hjul i 70 km/h.
Belastningstiden kan uppgå till 60 ms eller ännu längre beroende på inställningen i maskinen och
testmaterialets struktur.
Mätning med alternativet ”time history” (figur 6 - 14 ) innebär registrering på utveckling av deflektion
och kraftpuls under belastningsförloppet. Pålastningstiden ska vara minst 10 ms. En vanlig
belastningstid för FWD 50 kN är 25 – 30 ms.
Källa: Anders Lenngren
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Figur 6. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 690 n 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på kohesivt
material i undergrunden.
Ovanstående kurvor är runda, vilket tyder på att materialen är långt ifrån elastiska, där den
återgående deformationen i stort följer linjen för pålastning. Detta ger ett förhållandevis stort
rullmotstånd, som märkbart ökar bränsleförbrukningen för tunga fordon. Uppskattningsvis ett par
hundra watt per fordon.
Notera att den oelastiska deformationen förekommer för alla kurvor. För den yttre givaren (D120)
sker maximal deformation långt efter att lasten minskat, vilket tyder på att vatten pressas undan av
lasten.

Figur 7. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 750 n 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på friktionsjord i
undergrunden.
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Figur 8. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 890 n 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på kohesivt
material i undergrunden.

Figur 9. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 930 n 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på friktionsjord i
undergrunden.
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Figur 10. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 930 s 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på friktionsjord i
undergrunden.

Figur 11. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 890 s 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på kohesivt
material i undergrunden.
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Figur 12. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 790 s 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på friktionsjord i
undergrunden.

Figur 13. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 670 s 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på kohesivt
material i undergrunden.
Ovanstående kurvor är runda, vilket tyder på att materialen är långt ifrån elastiska, där den
återgående deformationen i stort följer linjen för pålastning. Detta ger ett förhållandevis stort
rullmotstånd, som märkbart ökar bränsleförbrukningen för tunga fordon. Uppskattningsvis ett par
hundra watt per fordon.
Notera att den oelastiska deformationen förekommer för alla kurvor. För den yttre givaren (D120)
sker maximal deformation långt efter att lasten minskat, vilket tyder på att vatten pressas undan av
lasten. Även i detta fall tycks vatten påverka formen av kurvorna.
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Figur 14. Last-deformationsdiagram med kontinuerlig registrering av deflektionsförloppet vid på- och
avlastning vid sektion 550 s 2009-06-04. Deflektionsförloppet vid avlastning tyder på kohesivt
material i undergrunden.
Det är en ganska stor skillnad mellan lasterna 50 och 70 kN, vilket tyder på att vattnet finns på ett
djup som inte påverkas så mycket av den lägre lasten. Se nedanstående tabell.
Jämförelse rullmotstånd 2009 och 2011
Station Filnamn 2009
Sla Last
och
g nr
kN
Sektio
n
4-550
Stn4172342.HST
4 50,3
n
Stn4172354.HST
5
69
4-630
n

Stn4173417.HST

8

49,2

Stn4173429.HST

9

68,3

Stn4173803.HST

4

49,6

Stn4173816.HST

5

68,2

Stn4174011.HST

4

49,5

Stn4174024.HST

5

68,3

4-750
n

Stn4174822.HST
Stn4174835.HST

8
9

49,6
69,3

4-790
n

Stn4175316.HST

4

49,3

Stn4175329.HST

5

68,2

4-670
n

4-690
n

Int Filnamn 2011
mNm

1358
2
2783
6
1528
3
3187
9
1059
6
2134
4
1455
0
3103
2
6297
1225
3
1051
0
2095
3

Sla
g nr

Last
kN

Int
mNm

W850_11054173251.HST

6

51,5

W850_11054173306.HST

7

70,8

W850_11054174615.HST

6

51,2

W850_11054174630.HST

7

71,1

W850_11054175235.HST

6

51

W850_11054175250.HST

7

71

W850_11054175525.HST

6

50,8

W850_11054175540.HST

7

70,9

W850_11054180434.HST
W850_11054180449.HST

6
7

51,4
72

W850_11054181006.HST

6

51,2

W850_11054181021.HST

7

71,3

2099
4
4381
7
1815
1
3886
3
1488
5
3186
0
1422
7
3109
0
6939
1381
4
1400
8
2972
0
23

Rune Fredriksson
Ordf. Svärdsjö Tankställe AB
Station
och
Sektio
n
4-890
n

Filnamn 2009

2017-09-29
Sla
g nr

Last
kN

Int Filnamn 2011
mNm

Stn4181009.HST

4

49,4

Stn4181031.HST

5

68,3

Stn4181625.HS
T
Stn4181638.HS
T
4-890 s Stn4183840.HST

4

49,9

5

68,9

8

49

Stn4183901.HST

9

68

4-790 s Stn4185024.HST
Stn4185037.HST

4
5

49,6
69

4-670 s

4

49,3

5

67,8

4

49,4

5

68,8

mv

49,5

mv

68,
5

1248 W850_11054182444.HST
8
2471 W850_11054182459.HST
7
5904 W850_11054183109.HS
T
1101 W850_11054183124.HS
1 T
1410 W850_11054185545.HST
7
2852 W850_11054185600.HST
9
7308 W850_11054190949.HST
1458 W850_11054191004.HST
6
1843 W850_11054192611.HS
4 T
3750 W850_11054192626.HS
9 T
1353 W850_11054194347.HS
4 T
2879 W850_11054194402.HS
4 T
1188
3
2420
4

4-930
n

Stn4190626.HS
T
Stn4190643.HS
T
4-550 s Stn4192659.HS
T
Stn4192712.HS
T
Stn 4

bilaga 1
Sla
g nr

Last
kN

Int
mNm

6

50,9

7

71,2

6

51,2

1232
0
2595
5
7055

7

71,9

6

50,8

7

70,9

6
7

50,8
71,3

6

50,3

7

70,4

6

50,2

7

70,2

mv

50,
9
71,
1

mv

1429
3
1021
9
2170
1
7896
1661
2
2045
3
4386
1
2632
8
5528
9
1445
6
3057
3

Vid en jämförelse av rullmotståndet mellan 2009 och 2011 är det högre 2011. En trolig förklaring är
att det finkorniga underlaget på vissa partier kan ha varit blötare 2011 beroende på vattennivån i den
näraliggande Svärdsjön. Att skillnaden är så stor vid sektion 4-550 beror sannolikt också på vatten
som rinner ner i diken och undergrund från väster och att vattenavrinningen bromsas upp av för högt
liggande sidotrummor vid infarterna.
Förklaring till skador som varierande spårdjup och spårform, ojämnheter, sprickor, deflektioner,
energiförluster och stort rullmotstånd för tungt lastade fordon är finkornig jord i undergrunden,
varierande överbyggnadskvalité, högt liggande grundvattennivå och dålig vattenavrinning. Det leder
också till varierande grad av uppfrysningar och därmed förlust av packningshistorik vid varje
tjällossning. Konsekvenserna blir snabbare nedbrytning och högre trafikkostnad.
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