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 Sammanfattning 1
NIRAS har på uppdrag av Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet under hösten år 2017 genomfört en 
kompletterande miljöteknisk markundersökning med syfte att få ökad kunskap kring spridningen av 
per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) från en f.d. brandövningsplats vid Karlsborgs flygplats. 
Undersökning bestod av ett antal geotekniska sonderingar av marken, installation av nya 
grundvattenrör samt analysering av grund- och ytvattenprover avseende PFAS.  

Analysresultaten av grundvattenproverna visade mycket höga halter av PFAS centralt på 
brandövningsplatsområdet (PFAS-11 = 400 000 – 660 000 ng/l). Halter över Livsmedelsverkets övre 
åtgärdsgräns för dricksvatten på 900 ng/l uppmättes även i grundvattnet cirka 50-100 m norr om 
brandövningsplatsen. Livsmedelsverkets lägre åtgärdsgräns för dricksvatten på 90 ng/l överskreds i 
ytligt grundvatten, cirka 200 m öster om brandövningsplatsen. I grundvattenproverna från ett transekt, 
placerat ca 150-200 m från brandövningsplatsen, detekterades enbart låga PFAS-halter (under 90 ng/l) 
(figur 1). 

Utifrån geologisk kartering samt utredning av markens genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) har 
beräkningar av grundvattnets och PFAS-föroreningens transporthastighet genomförts. Beräkningar av 
transporthastigheten via grundvattnet visar att det handlar om en långsam föroreningstransport och en 
liten risk av negativ påverkan på recipienten Bottensjön i ett kortare tidsperspektiv (<100 år). 

Spridningen av PFAS med ytvattnet sker via diken på området, som leder vattnet mot Kärnebäcken 
som i sin tur mynnar i Bottensjön. Resultaten från de analyserade ytvattenproverna visade förhöjda 
halter PFAS-11 i de provtagna dikena (mellan 300 – 1900 ng/l). Halterna var därutöver högre än vad 
som uppmätts år 2015 (NIRAS, 2017; FM Dnr. FM2015-22079:5). Slutsatserna från tidigare 
riskbedömning kvarstår, nämligen att effekter på vattenlevande organismer i Kärnebäcken ej kan 
uteslutas på lång sikt. En åtgärd som förhindrar att vatten från dikena når Kärnebäcken kan vara ett 
alternativ för att på kort sikt minska föroreningsspridningen till Bottensjön via ytvatten. 

På grund av de i denna undersökning fastställda höga men ännu lokalt begränsade PFAS-
koncentrationerna rekommenderas uppföljande provtagningar i form av ett kontrollprogram med start 
år 2018 (FM2015-2279:7).  

 

Figur 1: Transekt av grundvattenrör installerade hösten år 2017 på ett fält ca 150-200 meter 
nordöst om den nya brandövningsplatsen på Karlsborgs flygplats. 
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 Bakgrund, syfte och omfattning 2
NIRAS har på uppdrag av Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet under hösten år 2017 genomfört en 
kompletterande miljöteknisk markundersökning med syfte att öka kunskapen kring spridningen av per- 
och polyfluorerade ämnen (PFAS) från den så kallade ”nya” brandövningsplatsen vid Karlsborgs 
flygplats (fd Västgöta flygflottilj, F 6). Undersökningen är en komplettering till tidigare genomförda 
undersökningar avseende PFAS vid flygplatsen, vilka utförts under åren 2014 till 2016 (FM2015-
22079:5). 

Fokus för undersökningen har varit spridning av PFAS via grundvatten. Områdets geologiska 
förutsättningar har även kartlagts för att få en detaljerad bild av spridningsförutsättningar och befintlig 
föroreningssituation. Som en komplettering har även ytvattenprov i närheten av den f.d. 
brandövningsplatsen insamlats och analyserats. 

Föreliggande rapport behandlar den under 2017 genomförda miljötekniska markundersökningen (MTU), 
som omfattade jordsondering med tre olika tekniker (slagborrsondering (Slb), CPT-sondering, 
skruvborrprovtagning) samt installation grundvattenrör. Grundvattenrören sattes i linje med ett 
avstånd på ca 100 m från brandövningsplatsen och med filter på upp till tre olika nivåer i 
grundvattenmagasinet (figur 1). Dessutom bestämdes jordens vattenledningsförmåga (den s.k. 
hydrauliska konduktiviteten) i de nyinstallerade grundvattenrören (genom utförande av slugtester). En 
beskrivning av de olika sonderingsmetoderna finns att tillgå i Bilaga 1. 

 
Figur 2: Lokalisering av provpunkter för grund- och ytvatten vid den nya brandövningsplatsen på 
Karlsborgs flygplats. År 2017 installerades totalt 16 nya grundvattenrör, vilka getts prefixet ”17”. 
Därutöver provtogs även 10 befintliga grundvattenrör och ytvatten i tre provpunkter. 
Kartunderlag från Metria.  

NIRAS organisation och metodbeskrivningar redovisas i bilaga 1, tolkade geologiska profiler i bilaga 2, 
provpunkters lokalisering i bilaga 3. Information om rikt- och gränsvärden i bilaga 4, beräkningar av 
föroreningstransport och statistisk bearbetning av data i bilaga 5, samt resultatsammanställning från 
utförda analyser i bilaga 6.  
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 Tidigare undersökningar 3
Det har tidigare konstaterats att verksamheten på flygplasten, som innefattade användning av 
brandsläckningsskum, sannolikt har lett till en spridning av PFAS. Bland annat har följande rapporter 
publicerats: 

• Farliga lämningar Västgöta flygflottilj F6 Karlsborg (Johansson, 2004). 
• Karlsborg brandövningsplats. Resultatrapport och förenklad riskbedömning (Sweco, 2013-14).  

NIRAS har vid tre tidigare tillfällen utfört undersökningar med avseende på PFAS vid Karlsborgs flyg-
plats: 

• MTU avseende perfluorerade ämnen vid brandövningsplatser F6 Karlsborg, daterad 2014-09-19 
(LedR 24610:44559). 

• MTU avseende PFAS, Karlsborgs flygplats, daterad 2015-03-18 (LedR 24610:51614). 
• PFAS vid Karlsborgs flygplats, daterad 2015-11-16, reviderad 2017-05-16 (FM2015-22079:5).  

Den senaste rapporten omfattar dels kompletterande undersökningar vid den ”nya” 
brandövningsplatsen, den nordöstra banänden och i ytvatten kring flygplatsen, samt reviderad 
bedömning av föroreningssituationen, riskbedömning och rekommendationer. Den år 2017 genomförda 
miljötekniska markundersökningen är en komplettering av tidigare genomförda undersökningar 
avseende PFAS vid flygplatsen, vilka utförts under åren 2014-2016. 

 Verksamhet 4
Aktiviteterna på Karlsborgs flygplats startade i och med 1936 års försvarsbeslut, då Västgöta flygflottilj 
(F 6) grundades. Flottiljen avvecklades år 1994 och större delen av verksamheten flyttades då till F 7. 
Karlsborgs flygplats används dock fortsatt för militär flygverksamhet. 

Två före detta brandövningsplatser finns på flygplatsområdet; den ”gamla” f.d. brandövningsplatsen 
var i drift 1957-1977, den ”nya” brandövningsplatsen (BÖP) användes från slutet av 1970-talet fram till 
år 1994, se figur 3. På den nyare brandövningsplatsen övades på flygplansvrak några gånger per år 
fram till 1988, och mellan 1988-1993 endast genom handsläckning med skumsläckare. 
Brandövningsplatsen har inte haft någon hårdgjord yta. I närheten av den nya brandövningsplatsen 
fanns en räddningsstation där tankar med skummedel förvarades (NIRAS 2017, Dnr. FM2015-
22079:5). 

 

Figur 3: Område där undersökningen avseende PFAS utfördes under hösten 2017 (gul färg). De 
f.d. brandövningsplatserna (”nya” respektive ”gamla”) är markerade med vit färg. Kartunderlag 
från Eniro (2018). 

“Gamla” brandövningsplatsen 

“Nya” brandövningsplatsen 

Undersöknings- 
område för 2017 
års MTU 
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 Områdesbeskrivning och skyddsobjekt 5
Övergripande områdesbeskrivning innefattande bl.a. nuvarande och historiska verksamheter, samt 
skyddsobjekt redovisas i NIRAS rapport (”PFAS vid Karlsborgs flygplats” (NIRAS 2017, FM Dnr FM2015-
22079:5). 

 Geologiska och hydrologiska förhållanden 6
De geologiska och hydrogeologiska förhållandena vid Karlsborgs flygplats beskrivs övergripande i 
NIRAS rapport ”PFAS vid Karlsborgs flygplats” (NIRAS 2017, FM Dnr FM2015-22079:5), samt avseende 
nya brandövningsplatsen, under avsnitt 7.2. 
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 Bedömd föroreningssituation avseende PFAS 7
 

7.1 PFAS-halter i yt- och grundvatten 
Uppmätta halter av PFAS-11 i grundvattnet redovisas i figur 4. PFAS detekterades i höga halter i 
grundvattnet centralt på brandövningsplatsen. Halten PFAS-11 uppgick till ca 400 000 ng/l i 
grundvattnet från den ytliga nivån (GV1308) och till ca 660 000 ng/l i grundvattnet från den djupare 
nivån (GV1404). PFAS-halterna var i samma storleksordning som vid den föregående provtagningen år 
2015. PFAS-11 detekterades även här i relativt höga halter, överskridande Livsmedelsverkets övre 
åtgärdsgräns för dricksvatten (900 ng/l), i grundvattnet norr om brandövningsplatsen (GV12a, GV12b 
och GV-pumphus). Livsmedelsverkets lägre åtgärdsgräns för dricksvatten (90 ng/l) för PFAS-11 
överskreds något i ytligt grundvatten väster om brandövningsplatsen (GV13a). I övriga 
grundvattenprover var halterna av PFAS-11 förhållandevis låga, under Livsmedelsverkets lägre 
åtgärdsgräns för dricksvatten (90 ng/l). I grundvattnet från grundvattenrören installerade i transekten 
på fältet ca 150-200 m nordväst om brandövningsplatsen i bedömd spridningsriktning för grundvattnet 
var PFAS-halterna genomgående låga. Halterna av PFAS-11 var under 10 ng/l med undantag för en 
provpunkt (17GV05b) där halten PFAS-11 uppmättes till 33 ng/l, se figur 4 och 5. 

Halterna av PFAS-11 i ytvattnet i diket som löper parallellt med transekten av grundvattenrör, i riktning 
från sydväst mot nordöst, var ungefär desamma ”uppströms” (17YV01) och ”nedströms” (17YV02) 
brandövningsplatsen, drygt 300 ng/l. Vid undersökningen år 2015 var halten av PFAS-11 något lägre i 
detta dike ca 200 ng/l. I diket som löper från öst mot väst uppmättes halten PFAS-11 till ca 1900 ng/l 
(17YV03). Detta dike, som bl.a. samlar upp ytvatten från den nya brandövningsplatsen, ansluter till det 
förstnämnda diket nedströms provpunkt 17YV02, se figur 4. 

 

Figur 4. PFAS-11 i yt- och grundvatten vid den nya brandövningsplatsen, Karlsborgs flygplats. 
Halterna av PFAS-11 i anges i ng/l. Grundvattenrören är namngivna med ändelsen a-c, där a 
representerar det ytligaste filtret och c det djupaste filtret. Kartunderlag från Metria. 
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7.2 Geologiska tvärsnitt 
I figurerna 7-8, nedan, visas geologiska tvärsnitt dels längs med transekten med grundvattenrör ca 
150-200 m nordväst om brandövningsplatsen (T1) och dels från brandövningsplatsen i riktning mot 
nordväst (T2), se figur 5. I tvärsnitten är grundvattenrör med filternivåer, grundvattenytor, jordarter, 
bergnivåer och halter av PFAS-11 redovisade. Angivna jordarter baseras på genomförda 
skruvborrprovtagningar och CPT-sonderingar. Bergnivåerna baseras huvud-sakligen på genomförda 
Slb-sonderingar. De geologiska tvärsnitten redovisas även i större format i bilaga 2. 

 

 
Figur 5. Geologiska tvärsnitt, T1 och T2 (sträckning) vid den nya brandövningsplatsen på 
Karlsborgs flygplats. 

Tvärsnitt 1, SÖ-NV 
I tvärsnitt 1 illustreras den tolkade geologin och uppmätta halter PFAS i grundvattnet i den bedömda 
strömningsriktningen från brandövningsplatsen i riktning mot sydöst. I figuren redovisas även 
föroreningens sammansättning i form av pajdiagram vid de olika filterdjupen där det uppmätts flera 
typer av PFAS. Vid, eller i strax intill, brandövningsplatsen (GV1404, GV1308 och GV12) kan man se att 
andelen PFOS minskar med djupet i jordprofilen. Detta beror sannolikt på att PFOS binder i högre grad 
till partiklarna i den finkorniga ler- och siltjorden. Av tvärsnittet framgår även att PFAS-halten i 
grundvatten minskar kraftigt med avståndet från föroreningskällan vilket tyder på en långsam 
transporthastighet. Enligt genomförda transportberäkningar är transporttiden för grundvatten ca 300-
400 år, dessa redovisas översiktligt i avsnitt 7.4 samt i bilaga 5. 

Föroreningens sammansättning i det ytliga grundvattnet vid brandövningsplatsen liknar den för 
ytvattnet i diket (17YV03). Detta indikerar att föroreningen ytvattnet härstammar från 
föroreningskällan vid brandövningsplatsen, men att transportvägen utgörs av ytvattenavrinning och 
transport via dikessystemet. 

Tvärsnitt 2, SV-NÖ 
Jordarten utgörs överst av humus, ca 0-0,3 meter under markytan (mumy) följt av ett tunt lager av 
sand eller silt, vilket i sin tur underlagras av siltig lera med varierande mäktighet (ca 0,5-2,5 m). Det 

T2 

T1 
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siltiga lerlagret underlagras av lerig silt följt av sand eller finsand. Sanden övergår i grusig sand ner 
mot berget som enligt genomförda sonderingar är beläget ca 9-11 meter under markytan, med något 
ökande djup mot nordöst. Grundvattenytan (grundvattnets trycknivå) var relativt ytlig vid 
lodningstillfället (31 oktober 2017) ca 1 meter under markytan. Se figur 7.  

Uppmätta halter av PFAS i grundvattnet var här genomgående låga, i regel under 10 ng/l. Som högst 
uppmättes halten av PFAS-11 till 33 ng/l i ett sandskikt i mitten av transekten, ca 5 mumy 
(Bh5/17GV05b). Dock tyder data avseende oorganisk kemi för just denna provpunkt på att det kan 
röra sig om inträngning av förorenat ytvatten snarare än transport av PFAS från brandövningsplatsen 
via grundvattnet. Sammansättningen av analyserade parametrar i provpunkt 17GV05b liknar de för 
ytvattenproverna (17YV01-03), se bilaga 5. 
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Figur 6. T1 - Geologiskt tvärsnitt längs med transektet med grundvattenrör ca 150-200 m nordväst om brandövningsplatsen. Tvärsnittet löper från 
sydväst (vänster) mot nordöst (höger). Halterna av PFAS-11 i grund- och ytvattnet (ng/l) visas med blå text. De blå pilarna visar grundvattnets vertikala 
gradient, d.v.s. om grundvattnet har en uppåtriktad eller nedåtriktad rörelse i respektive provtagningspunkt. 

Legend PFAS-diagram 
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Figur 7. T2 - Geologiskt tvärsnitt från nya brandövningsplatsen i sydöst (höger) i riktning mot nordväst (vänster). Halterna av PFAS-11 i grundvattnet 
(ng/l) visas med blå text. De blå pilarna visar grundvattnets vertikala gradient, d.v.s. om grundvattnet har en uppåtriktad eller nedåtriktad rörelse i 
respektive provtagningspunkt. 
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7.3 Grundvattennivåer och tolkade flödesriktningar  
Utifrån interpolerade grundvattennivåer har grundvattnets flödesriktningar tolkats. Dessa kan utläsas i 
figur 9-10, nedan. Grundvattenytan ligger på ca 1 meters djup under markytan (0,28-1,88 m, 
medelvärde = 0,97 m). Från den nya brandövningsplatsen sker troligen den huvudsakliga grundvatten-
strömningen i ungefärlig nordvästlig till nordlig riktning.  

 

Figur 8. Grundvattennivåer och bedömda flödesriktningar för grundvattnet baserat på 
grundvattenfilter satta ytligt i grundvattenmagasinet (”filternivå a”, ca 2-3 meter under 
markytan) vid den nya brandövningsplatsen, Karlsborgs flygplats. Nivåskillnad mellan isolinjerna 
är 0,5 m. Kartunderlag från Metria. 
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Figur 9. Grundvattennivåer och bedömda flödesriktningar för grundvattnet baserat på 
grundvattenfilter satta på ”mellannivå” i grundvattenmagasinet (”filternivå b”, ca 5-7 meter under 
markytan) vid den nya brandövningsplatsen, Karlsborgs flygplats. Nivåskillnad mellan isolinjer är 
0,5 m. Kartunderlag från Metria. 

7.4 Föroreningstransport i grundvattnet - tidsperspektiv 
 
Enligt uppgift har det utförts övningar med brandsläckningsskum på den nya brandövningsplatsen från 
slutet av 1970-talet till år 1993. Följaktligen kan transport av PFAS via grundvattnet ha pågått i minst 
40 år. Transporttider i den mättade zonen, d.v.s. transport med grundvattenflödet, har beräknats enligt 
metod redovisad i bilaga 5A, och visat att det sannolikt tar mellan 100-15000 år innan PFAS-plymen 
når Bottensjön via grundvattnet. Detta beror i huvudsak på förekomsten av i huvudsak lera och silt i 
marken, som innebär en långsam rörelse av grundvattnet. Observera att utlakning (genom infiltrerande 
nederbörd) av PFAS från den omättade zonen, där merparten av mängden PFAS finns, inte ingår i 
beräkningarna utan enbart transporten med grundvattnet i den mättade zonen. I beräkningarna har 
ingående parametrar varit: skillnad i grundvattennivå i förhållande till avstånd (hydraulisk gradient), 
hydraulisk konduktivitet (ledningsförmåga) och effektiv porositet (andel porer).  

Transportberäkningarna har gjorts i riktning från brandövningsplatsen mot nordväst. Den hydrauliska 
konduktiviteten har bestämts genom slugtester i fem olika grundvattenrör (GV1308, GV13a, GV13b, 
17GV05b och 17GV05c), se figur 9. Den hydrauliska konduktiviteten varierar från ca 1x10-6 till 4x10-8 
m/s vilket är typiskt för silt. Den effektiva porositeten har antagits till 30 %. Alla transportberäkningar 
är beroende av grundvattennivåskillnaden mellan utvalda platser. Beräkningarna är gjorda utifrån 
grundvattennivåmätningar utförda vid ett tillfälle under hösten år 2017. Då längre mätperioder 
avseende grundvattennivå saknas tas i genomförda beräkningar ingen hänsyn till eventuella 
fluktuationer över tid. Transportberäkningar med fördröjningsfaktor för PFAS har även utförts. 
Fördröjningsfaktorn tar hänsyn till hur PFAS-ämnen, i detta fall PFOS, binder till jorden i marken. Olika 
PFAS-homologer adsoberar på jordpartiklars ytor i varierande grad varför vissa substanser 
transporteras med grundvattnets hastighet medan andra substanser kommer fördröjas.  
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Mellan den nya brandövningsplatsen (GV1308/GV1404) och provpunkt 17GV07 är det ca 220 meter. 
Transporttiden med grundvattnet för detta avstånd har beräknats till ca 400 år. Räknar man med en 
fördröjningsfaktor för PFOS blir transporttiden ca 1 300 år.  

 

Figur 10. Grundvattennivåer och beräknad transportid för en förorening som rör sig med 
grundvattnet (mättade zonen) från den nya brandövningsplatsen (GV1308/GV1404) till 
grundvattenrör 17GV07, en sträcka på ca 220 m. Karlsborgs flygplats. Kartunderlag från Metria. 
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7.5 Fördelning av olika PFAS-föreningar i grund- och ytvatten 
Relativ fördelningen av olika PFAS i respektive provpunkt för grund- och ytvatten redovisas i figur 12. 
Totalt analyserades 22 olika PFAS-föreningar.  

I källområdet var andelen PFOS betydligt högre i prov på ytligare grundvatten i (GV1308) jämfört med 
grundvatten på djupare nivå (GV1404), vilket innehåller en högre andel av PFHxS. Samma trend har 
observerats på andra PFAS-förorenade platser med liknande geologi och beror troligtvis på att PFOS, 
som har en längre kolkedja än PFHxS, binder i större grad till partiklarna i den finkorniga jorden. 

Sammansättningen av PFAS verkar vara snarlik i ytligt grundvatten från källområdet (GV1308) och i 
ytvattnet (17YV03) i det dike som leder från brandövningsplatsen, men skiljer sig något från 
sammansättningen av PFAS i det andra ytvattendiket (17YV01, 17YV02). Ytvattnet vid 17YV03 är 
sannolikt påverkat av föroreningskällan vid brandövningsplatsen. 

 

Figur 11. Relativ fördelning av olika PFAS i grund- och ytvattenprover vid den nya 
brandövningsplatsen, Karlsborgs flygplats, hösten år 2017. Fem av de 22 analyserade PFAS 
detekterades inte i något prov och har därför inte tagits med i legenden. Kartunderlag från 
Metria. 
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 Riskbedömning 8
Då genomförda kompletteringar enbart omfattat grundvattnet och i mindre omfattning ytvattnet i 
bedömd strömningsriktning från den nya brandövningsplatsen diskuteras här endast påverkan på 
grund- och ytvatten.  

En riskbedömning gällande PFAS-föroreningarna vid den nya brandövningsplatsen med flera andra 
objekt på Karlsborgs flygplats presenteras i rapporten ”PFAS vid Karlsborgs flygplats” (NIRAS 2017, 
Dnr. FM2015-22079:5). I riskbedömningen presenteras risk- och skyddsobjekt, exponering och effekter 
på människor och miljö, samt påverkan på grund- och ytvatten. 

I den tidigare riskbedömningen konstaterades att: ”På den nyare brandövningsplatsen detekterades 
höga halter av PFAS i grundvattnet. Både Livsmedelsverkets förslagna åtgärdsgräns och hälsobaserade 
riktvärde för PFAS-11 överskreds flera hundra gånger om i dessa prover. I perifera rör var halterna 
emellertid låga, vilket indikerar att de höga halterna framför allt förekommer inom ett avgränsat 
område. En viss spridning sker dock sannolikt eftersom grundvattenprov, uttagna i grundvattnets 
strömningsriktning från den nyare brandövningsplatsen, uppvisade påverkan av PFAS.” (NIRAS 2017). 

I föreliggande undersökning detekterades PFAS endast i mycket låga halter i grundvattnet från den 
transekt av grundvattenrör som placerats ca 150-200 meter ”nedströms” (nordväst om) 
brandövningsplatsen. Jordartsbestämningen och genomförda slugtester tyder på relativt täta jordarter 
(lera/silt/finsand) med låg hydraulisk konduktivitet (ledningsförmåga). Beräkningarna av grundvattnets 
och PFOS transporthastigheter utifrån slugtesterna tyder på att PFAS-föroreningarna rör sig långsamt 
och att det sannolikt dröjer länge innan dessa når nivån med grundvattenrören i transekten (i 
storleksordningen 100-tals år). I ett ”kortare” tidsperspektiv (<100 år) bedöms risken var mycket liten 
för negativ påverkan på Bottensjön (vattentäkt) till följd av spridning av PFAS via grundvattnet från 
den nya brandövningsplatsen.  

Uppmätta halter av PFAS-11 i ytvattendiket nordväst om brandövningsplatsen hösten år 2017 var 
något högre (ca 300 ng/l) jämfört med de halter som uppmättes år 2015 (ca 200 ng/l, FM Dnr 2015-
22079:5). I diket som löper från öst mot väst uppmättes halten PFAS-11 till ca 1900 ng/l (se figur 4). 
Detta dike, som bl.a. samlar upp ytvatten från den nya brandövningsplatsen, ansluter till det 
förstnämnda diket. Slutsatsen från NIRAS tidigare riskbedömning (FM Dnr 2015-22079:5) kvarstår, 
d.v.s. att effekter på vattenlevande organismer i Kärnebäcken (i vilken ovan nämnda dike mynnar) inte 
kan uteslutas på lång sikt med beaktande av uppmätta PFOS-halter, PFOS persistens och 
bioackumulerbarhet. 

 Slutsatser och rekommendationer  9
Resultaten från 2017 års undersökningar visar att spridningen av PFAS via grundvatten från den ”nya” 
f.d. brandövningsplatsen sker mycket långsamt. Marken mellan brandövningsplatsen och Bottensjön 
utgörs i huvudsak av silt och lera, som har låg hydraulisk konduktivitet. Beräkningar av 
transporthastigheten visar att det sannolikt tar mellan 100-15000 år innan PFAS-plymen når 
Bottensjön via grundvattnet.  

Spridningen av PFAS med ytvattnet sker via diken på området, som leder vattnet mot Kärnebäcken 
som i sin tur mynnar i Bottensjön. Spridningen via ytvattnet sker betydligt snabbare än den spridning 
som sker via grundvattnet. En generell transporthastighet kan dock inte fastslås, då dikena periodvis är 
torrlagda och en spridning under de perioder ej kan ske.  

NIRAS rekommenderar att spridningen av PFAS från den nya brandövningsplatsen via grundvattnet 
fortlöpande följs upp genom ett kontrollprogram. För kontrollen kan befintliga grundvattenrör utnyttjas. 
Kontrollprogrammet finns beskrivet i ”Egenkontrollprogram för yt- och grundvattenkvalitet avseende 
PFAS vid Karlsborgs flygplats, Karlsborg” (FM2015-2207:7) och är planerat att påbörjas under våren år 
2018. Därutöver rekommenderas att förutsättningarna för att minska mängden ovidkommande vatten 
som transporteras via dikena till Kärnebäcken utreds, för att på kort sikt minska föroreningsspridningen 
till Bottensjön. 
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1 INFORMATION OM NIRAS ORGANISATION

1.1 Projektorganisation

NIRAS

Uppdragsledare /handläggare/fält: Jonny Bard

Handläggare/fältingenjör Mathilda Lundgren

Ulrika Doverfelt

Handläggare: Johan Temnerud

Johan Edvinsson

Kvalitetsgranskning: Andreas Carlsson

Underentreprenörer

Borrentreprenör Miljögeo i Västerik AB

Kjell Hidsjö, Lars Söderström

Analyser EUROFINS

1.2 Miljö- och kvalitetssäkring

NIRAS Sweden AB:s verksamhet följer ett ledningssystem uppbyggt enligt principerna i

kvalitetsledningssystemet SS-EN ISO 9001:2015 och miljöledningssystemet SS-EN ISO

14001:2015. Ledningssystemet tar även beaktning till standarderna ISO 10006:2003,

PMBOK Guide och NCB. En elektronisk version av ledningssystemet, benämnt InNiras

(NIRAS intranät), innehåller instruktioner, rutiner och mallar som effektiviserar,

systematiserar samt kvalitets- och miljösäkrar det dagliga arbetet. Revisioner av

systemet sker genom interna granskningar av uppdrag för att säkerställa att systemet

uppfyller sin funktion så att kvalitet i arbetssätt samt leveranser motsvarar kundens

ställda krav.

Undersökningsarbetet planerades och genomfördes i tillämpliga delar i enlighet med de

råd och riktlinjer som redovisas i Svenska Geotekniska Föreningens �Fälthandbok -

Undersökningar av förorenade områden� (SGF, 2013). Utöver denna handbok utfördes

undersökningen enligt de rutiner som rekommenderas i rapporten �Perfluorerade

ämnen i jord, grundvatten och ytvatten, Riskbild och åtgärdsstrategier� (FOI, 2013).
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2 GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH UNDERSÖKNINGSMETODER

2.1 Platsbesök

Arbetet inleddes med platsbesök på Karlsborgs flygplats den 6 september år

2017 för inhämta information om undersökningsobjektet och kunna planera

undersökningen i detalj. Därefter utarbetades en provtagningsplan.

2.2 Sonderingar och installation av grundvattenrör

Undersökning genomfördes under hösten år 2017. Arbetet inleddes den 16-19

oktober 2017 med slagborrsondering (Slb) i sex punkter, för att få en indikation

på bergnivå, och CPT-sondering i åtta punkter för att få indirekt information om

jordart och markens genomsläpplighet. Baserat på resultaten från

sonderingarna valdes sex punkter ut där skruvborrprovtagning av jord utfördes

för bestämning av jordart (enligt SGF:s beteckningssystem), samt installation av

grundvattenrör med filtren placerade på två till tre olika nivåer i

grundvattenmagasinet. Grundvattenrör (PE-rör, �miljörör�, rördiameter 26 mm

alternativt 50 mm) installerades med hjälp av borrbandvagn försedd med skruvborr. Se

bilaga 3 för lokalisering av provpunkter och borrprotokoll.

2.3 Provtagning

Nyinstallerade och befintliga grundvattenrör omsattes (ca 3 rörvolymer) den 31

oktober till den 1 november 2017. Före omsättning mättes grundvattenytans

trycknivå in med hjälp av ett grundvattenlod. Grundvattenrören (26 st) provtogs

den 8-9 november 2017 med hjälp av en peristaltisk pump. Temperatur, pH och

konduktivitet mättes i samband med grundvattenprovtagningen med hjälp av

handhållet instrument i provburk (grundvattenrör). Ny handske av nitrilgummi

bars vid varje provtagningstillfälle. Proverna uttogs i för ändamålet avsedda

provtagningskärl (Melleruds-flaskor), vilka tillhandahölls av laboratoriet.

Grundvattenprover uttogs från 10 befintliga och 16 nyinstallerade

grundvattenrör. Därutöver togs även 3 ytvattenprover i kringliggande diken.

Figur 1. Grundvattenprovtagning.
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2.4 Slugtest

Utvalda grundvattenrör (GV1308, GV12a-b, GV13a-b, 17GV2a-c och 17GV5a-c)

omsattes  inför  slugtest  den  19  oktober  2017.  Slugtester  utfördes  den  24

oktober 2017 i fem utvalda grundvattenrör (GV1308, GV13a, GV13b, 17GV5b

och 17GV5c) för att få en uppfattning om markens hydrauliska konduktivitet.

Lokalisering av provpunkter framgår av kartor i bilaga 3. I ett slugtest åstadkoms

en snabb ändring, i detta fall genom tillsättning av känd volym vatten, av

vattennivån i grundvattenröret där återhämtningen till den ursprungliga nivån

övervakas. Registrering av vattennivån gjordes med hjälp av diver. Två

slugtester genomfördes i varje grundvattenrör, förutom i rör 17GV05b där

endast ett slugtest genomfördes. För att utvärdera mätdata från testerna har

lösningsmetoden Bouwer-Rice (1976) använts. Utvärderingen har gjorts i

programvaran Aqtesolv.

Figur 2-3. Slugtest.
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2.5 Analyser

Vattenproverna analyserades med avseende på 22 olika PFAS-föreningar.

Utvalda grundvattenprover analyserades även med avseende på

kemisk/fysikaliska parametrar (EUROFINS analyspaket NIRAS_GVE). Därutöver

togs tre ytvattenprover i närliggande diken och analyserades med avseende på

PFAS och kemisk/fysikaliska parametrar. För vattenprover varierade

rapporteringsgränserna  mellan  0,30  ng/l  och  10  ng/l  (se  detaljer  i

analysrapporterna, bilaga 5).   Analyserna av vattenproverna har även omfattat

kvantifiering av grenade respektive raka varianter av några PFAS-ämnen, då

vissa egenskaper skiljer sig åt mellan de olika varianterna (t.ex. ångtryck och

vattenlöslighet).

2.6 Inmätning

Samtliga provpunkter mättes in med precisions-GPS i x-, y- och z-led den 1 november

2017.

3 REFERENSER

FOI 2013: Perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten. Riskbild och

åtgärdsstrategier. FOI-R-3705-SE.

SGF 2013: Fälthandbok � Undersökningar av förorenade områden. Svenska Geotekniska

Föreningen, Rapport 2:2013. ISSN: 1103-7237.
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1. INFORMATION OM PFAS

1.1. Föroreningarnas farlighet

Poly- och perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av syntetiska högfluorerade organiska ämnen som

i allmänhet är svårnedbrytbara och långlivade i miljön. I dagsläget föreligger stora kunskapsluckor

avseende PFAS eventuella påverkan på människa och miljö. PFOS, perfluoroktansulfonat, är den PFAS

som anses utgöra störst miljö- och hälsorisk. PFOS är persistent, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

PFOS i sig metaboliseras inte av människokroppen (Giesy och Kannan, 2002), men ämnet kan påverka

och störa t.ex. kolesterolmetabolismen (Fletcher m.fl. 2013) och flera PFAS kan i samverkan påverka

leverfunktionen, reproduktionsförmågan och immunsystemet (Borg m.fl. 2013). I undersökningar

genomförda på människor som exponerats för PFAS via dricksvatten under flera år, har inga akuta

hälsoeffekter observerats. Dock saknas kunskap om eventuella hälsoeffekter vid exponering över

lång tid (Jakobsson m.fl. 2014). Halveringstiden i människa för PFOS är 4,8 år, för PFOA 3,5 år och för

PFHxS 7,3 år (Knepper m.fl. 2012).

PFOS och andra PFAS bioackumuleras i vattenlevande organismer och predatorer som fiskätande

djur t.ex. sjöfåglar. Långkedjade PFAS bioackumuleras i större utsträckning än kortkedjade. PFOS är

måttligt akuttoxisk och uppvisar även viss kronisk toxicitet för fisk och andra akvatiska organismer.

Vattenkvalitetskriterier för att skydda akvatiska organismer och sjöfåglar har tagits fram baserat på

tillgängliga toxicitetsdata. Exempel på kriterier för långtidsexponering är: CCC (Criteria Continuous

Concentration) = 5 100 ng PFOS/l för akvatiska organismer och CCC= 47 ng PFOS/l för sjöfågel (Giesy

et al 2010, Mhadhbi et al 2012). Dessa kriterier är baserade på data för sötvattenorganismer i USA.

1.2. PFAS rörlighet i mark och vatten

De PFAS som använts i brandsläckningsmedel är värmestabila ytaktiva föreningar, så kallade

fluortensider och varje tensid består förenklat av ett vattenlösligt huvud med en vattenavvisande

men också oljeavstötande svans. Fluortensiderna attraheras elektrostatiskt till positivt laddade

partiklar (Johnson m.fl. 2007) och adsorberar, fastläggas, till organiskt material i varierande grad.

Retentionen, kvarhållningen, av PFAS i organiska jordar beror på kolkedjelängden på ett sådant sätt

att längre PFAS fasthålls starkare än kortare PFAS (Gellrich m.fl. 2012). Generellt är fluortensidernas

löslighet i vatten också beroende på kolkedjans längd sådant att föreningar med längre kolkedja har

lägre löslighet. Därtill kan tensiderna genom interaktion med partikelytor aggregeras så att väsentligt

högre koncentrationer uppnås vid partikelytor än i lösning (Schwarzenbach, m.fl. 2003).

Således är PFAS spridningsförutsättningar i grund- och ytvatten beroende på många faktorer. Medan

korta PFAS kan förväntas spridas i något större omfattning löst i vatten, kan långa PFAS i något högre

grad förväntas spridas med partiklar, humusämnen och löst organiskt kol. Perfluorerade alkylsyror

klassificeras ibland efter kedjelängd; som långkedjade eller kortkedjade. Perfluorerade karboxylsyror

är långkedjade om de är uppbyggda av 8 eller fler kolatomer och perfluorerade sulfonater är

långkedjade  om  de  är  uppbyggda  av  6  eller  fler  kolatomer  (Buck  m.fl.  2011).  Följande  PFAS  är

exempel  på  kortkedjade  perfluorerade  alkylsyror  (antal  kol  inom  parentes):  PFBA  (4),  PFPeA  (5),

PFHxA (6), PFHpA (7) och PFBS (4). Följande PFAS är exempel på långkedjade perfluorerade alkylsyror

(antal kol inom parentes): PFOA (8), PFNA (9), PFDA (10), PFUnDA (11), PFDoDA (12), PFHxS (6), PFOS

(8), PFDS (10), PFOSA (8) och 6:2 FTS (8 varav 6 perfluorerade).

Bilaga 1 
FM2015-22079:9



Bilaga 4

2(4)

2. RIKTVÄRDEN OCH JÄMFÖRVÄRDEN

2.1. Dricksvatten

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (7 § 2001:30) får dricksvatten inte innehålla ämnen i sådana

halter att de kan utgöra en hälsofara. Mot bakgrund i att PFAS från brandsläckningsmedel har

påträffats i vattentäkter (KemI, 2013), har Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer riktade till

dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter, se tabell B5-1 (SLV, 2016).

Sammanfattningsvis har Livsmedelsverket satt en åtgärdsgräns på 90 ng/l och ett hälsobaserat

riktvärde för tolerabelt dagligt intag (TDI) på 900 ng/l för haltsumman (PFAS-11) av ett urval om 11

PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS). Vid

summeringen beaktas enbart påvisade PFAS. Det vill säga att rapporterade �mindre än-värden� för

de ämnen som förekommer i så låga halter att de inte kan mätas och/eller rapporteras ej påverkar

haltsumman. Rapporteringsgränsen för enskilda PFAS bör vara G10 ng/l.

Tabell B5-1: Livsmedelsverkets rekommendationer vid förekomst av PFAS (PFAS-11) i rå- och dricksvatten (SLV, 2016).

<90 ng/l Verka för att långsiktigt minimera exponeringen av PFAS via dricksvattnet.

>90 ng/l Vidta åtgärder snarast för att sänka halterna till så lågt under åtgärdsgränsen som praktiskt möjligt.

>900 ng/l Undvik att dricka vattnet eller äta mat som tillagats med vattnet tills halterna sänkts.

Urvalet  av  PFAS är  i  enlighet  med Kemikalieinspektionens rekommendation att  PFOS,  PFHxS,  PFOA

och PFHxA bör analyseras i vatten från platser där användning av PFAS-haltiga släckmedel misstänks

(KemI,  2013).  Om  andra  PFAS  än  urvalet  om  11  ämnen  signifikant  påverkar  totalhalten  av  PFAS  i

dricksvatten bör Livsmedelsverket kontaktas för rekommendationer om riskhanteringsåtgärder.

2.2. Mark, grundvatten och ytvatten

Preliminära  riktvärden  för  PFOS  i  mark  och  grundvatten  (tabell  B5-2)  har  tagits  fram  av  Statens

geotekniska institut, SGI (SGI, 2015). För jord i områden med känslig markanvändning (KM) har skydd

av markmiljö varit styrande för riktvärdet medan det för jord i områden med mindre känslig

markanvändning (MKM) och för grundvatten har styrts av skydd av grundvatten som en naturresurs

(tabell B5-2). De preliminära riktvärdena avser PFOS men bör även användas som jämförelsevärden

för PFAS-11 enligt SGI:s rekommendationer.

Tabell B5-2: Preliminära riktvärden (i µg/kg TS) för PFOS i mark för olika exponeringsvägar och skyddsobjekt

(SGI 2015). KM och MKM avser känslig markanvändning respektive mindre känslig markanvändning.

KM MKM

Justerat hälsoriskbaserat riktvärde 31 11 000

Intag av jord 900 17 000

Hudkontakt 6 800 34 000

Inandning av damm 2 100 000 21 000 000

Inandning av ångor 3 600 000 36 000 000

Intag av grundvatten som dricksvatten 33 -

Intag av växter 600 -

Skydd av markmiljö 3 300

Skydd av grundvatten 6,6 21

Skydd av ytvatten 27 27

Preliminärt riktvärde 3 20
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Vattenmyndigheterna har liksom Livsmedelsverket tagit fram riktvärden för haltsumman PFAS-11, för

klassning av påverkan, risk och status samt för åtgärdstillämpning avseende PFAS i grundvatten

(Vattenmyndigheterna, 2016). Vid PFAS-11 över 90 ng/l betraktas grundvattenförekomsten ha

otillfredsställande status, men redan vid en haltsumma på 20% av riktvärdet, d.v.s. 18 ng/l, bör

åtgärder vidtas för att undvika att halterna stiger. Riktvärdena förväntas fastställas av vatten-

delegationerna år 2018.

Miljökvalitetsnormer för PFOS i sötvatten (ytvatten) framlagts i EU:s vattendirektiv (2013/39/EU) och

implementerats som gränsvärden (tabell B5-3) i svensk lagstiftning genom Havs- och vatten-

myndighetens författningssamling (HVMFS 2013:19). Miljökvalitetsnormer saknas för andra PFAS.

Tabell B5-3: Preliminära riktvärden för PFOS i  mark och grundvatten (SGI,  2015) samt gränsvärden för PFOS i ytvatten

och biota (HVM, 2015). För vatten används enheten ng/l (miljarddels gram per liter), för jord µg/kg (miljondels gram per

kilogram)  torrsubstans  och  för  biota  (fisk,  muskelvävnad)  ng/g  våtvikt.  KM  och  MKM  avser  känslig  markanvändning

respektive mindre känslig markanvändning. Inlandsytvatten avser vattendrag, sjöar och därmed sammanhängande

konstgjorda ytvatten. Med medel avses årsmedelvärde medan max utgör maximal tillåten halt vid ett enskilt mättillfälle.

Preliminära riktvärden för PFOS Gränsvärden för PFOS

Mark (jord), µg/kg Grundvatten
ng/l

 Inlandsytvatten, ng/l  Andra ytvatten, ng/l Biota (fisk)
ng/g v.v.KM MKM medel max medel max

3 20 45 0,65 36 000 0,13 7 200 9,1
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1. BERÄKNINGAR FÖR GRUNDVATTENFLÖDEN

1.1. Partikelhastighet

Medelpartikelhastighet används för att beräkna den genomsnittliga partikelhastigheten i

grundvattnet, även så kallad advektiv transport. Advektiv transport innebär att partiklarna antas

förflyttas i samma hastighet som det strömmande grundvattnet. Transporten tar inte hänsyn till

processerna diffusion, dispersion, sorption eller reaktion av partikeln.

1.2. Relativ adsorption (Kd)

För föroreningens fördelning mellan jord och vatten används begreppet relativ adsorption (Kd), som

är en fördelningskoefficient (Johnsson et al., 2007).

-× L �
C�2(15� H �GC?5�E�FKN@

C�2(15�H �.?5�E�R=PPAJ
=
?I7

C

1.3. Fördröjning genom sorbtion

Fördröjning genom sorption kan beräknas genom att multiplicera grundvattnets hastighet med

retardationsfaktorn R, som bland annat påverkas av den relativa adsoptionen, Kd. (Bouwer, 1991).

Där R är retardationsfaktorn [-]

pb är torrvikt på jordarten [g/cm
3
]

n är porositet [-]

Kd är distributionskoefficient mellan förorening i jord och vatten [cm
3
/g]

Referenser

Bouwer, H., 1991. Simple derivation of retardation equation and application to preferential flow and

macrodispersion. Ground Water 29. 41�46.

Johnson, R. L., Anschutz, A. J., Smolen, J. M., Simcik, M. F. & Penn, R. L., 2007. The adsorption of

perfluorooctane sulfonate onto sand, clay, and iron oxide surfaces. Journal of Chemical & Engineering

Data 52. 1165�1170
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PCA utvärdering MTU Karlsborg 2017

Tre yt- och trettiotre grundvattenprover analyserade m.a.p. trettio PFAS-homologer (4:2 FTS, 6:2 FTS,

8:2 FTS, HPFHpA, P37DMOA, PFBA, PFBS, PFDA, PFDoA, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxDA, PFHxS,

PFHxS grenade, PFHxS linjära, PFNA, PFOA, PFOA grenade, PFOA linjära, PFOSA, PFOSA grenade,

PFOSA linjära, PFOS, PFOS grenade, PFOS linjära, PFPeA, PFTeDA och PFUdA) vatten (enhet ng/L).

Ytvattenproverna och elva grundvattenprover analyserades m.a.p. oorganisk kemi, den analysen

utgjordes av trettiofem analyter: Turb, Abs, pH, Alk, Kond, Cl, SO4, F, COD, DOC, NH4N, PO4P, NO3N,

NO2N, Na, K, Ca, Fe, Mg, Mn, Al, As, Ba, Pb, B, Cd, Si, Co, Cu, Cr, Mo, Ni, Sr, V och Zn. För prov

17GV05c saknas värden för: Turb, Abs, pH, Alk, Kond, Cl, SO4, F, COD, DOC, NH4N, PO4P, NO3N och

NO2N. Värden mindre än, lägre än detektionsgränsen, halverades. Fysikaliska variabler:

grundvattenyta m över havet (Gvytamoh), grundvattentemperatur i °C (TempC), markyta höjd över

havet (Markytamoh). Värdena standardiserades innan utvärdering per variabel: (variabel �

medelvärde)/standardavvikelsen. För att utvärdera eventuella linjära korrelationer utfördes

principalkomponentanalys på den erhållna matrisen. Principalkomponentanalys (PCA, Principal

Components Analysis) är en standardmetod för att beskriva och visualisera likheter och olikheter

mellan prover i ett multivariat dataset där data antas ha linjär respons.

Tolkning�av�PCA-figurer�

PFAS�

Två provpunkter dominerar PCA-analyserna, slags extremer, källområdena GV1308 och GV1404. De

har de klart högsta halterna av PFAS, men proverna hade olika sammansättning av PFAS. PFAS-

sammansättningen i prov GV1308 bestod mer av: 4:2 FTS, 6:2 FTS, PFHpS, PFNA, PFOS, PFOS grenade

och PFOS linjära (figur 1 och 2). PFAS-sammansättningen i prov GV1404 bestod mer av: HPFHpA,

PFBA, PFBS, PFHxA, PFHxS, PFHxS grenade, PFHxS linjära (figur 1 och 2). Grundvattennivå (Gvmoh)

och grundvattentemperatur (TempC) samvarierar positivt med varandra men negativt med PFAS

(figur 2 och figur 4), längs med första principalkomponenten (PC1). Om ytvatten och grundvatten är

med i PCA finns enbart markytans höjd över havet, och den ger snarlik samvariation som

grundvattennivå och grundvattentemperatur med PFAS (figur 1 och figur 3). Men när PCA utförs på

enbart grundvatten finns alla tre fysikaliska variablerna med och då bidrar inte markytans höjd över

havet till att förklara variationen i PFAS.

Om källområdena GV1308 och GV1404 utesluts ur PCA ges tre grupperingar där ena gruppen består

av GV13b, den andra av GV12a, GV12b, GV13a, GV18, 17GV02c, 17GV04a, 17GV04b, 17GV07b,

17GV08b och 17YV03 och följaktligen resterande prover i den tredje gruppen (figur 3 och figur 4).

Främst grundvattenytan (Gvmoh), och till mindre del markytans höjd (Markytanmoh) och

grundvattentemperaturen (TempC), samvarierar negativt med PFAS. GV13b samvarierar positivt med

PFBA, PFBS, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFOA grenade, PFOA linjära, PFHxS, PFHxS grenade, PFHxS linjära

och PFPeA (figur 3-4). Den andra gruppen samvarierar positivt med 4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 FTS, HPFHpA,

P37DMOA, PFDA, PFDS, PFDoA, PFHxDA, PFNA, PFOSA, PFOSA grenade, PFOSA linjära. PFTeDA och

PFUdA (figur 3-4).
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PFAS�och�oorganisk�kemi�

Om källområdena (GV1404 och GV1308) utesluts från PCA indikeras att 17YV01 och 17YV02 skiljde

sig åt m.a.p. PFAS-sammansättning gentemot 17YV03 (figur 3), men ej m.a.p. oorganisk kemi (figur 7

och 8). Ytvattenproverna och 17GV05b samvarierar positivt med främst: Al, Cr, Cu, NO3N, Pb och Zn

men samvarierar negativt med PFAS. Främst beroende av prov GV1404 samvarierar analyterna Alk,

B, Ba, Ca, Cl, Kond, Mg, Mn, Na, Si, Sr positivt med HPFHpA, P37DMOA, PFBA, PFHxDA, PFHxA, PFHxS,

PFHxS grenade och PFHxS linjära (figur 5-6).

Oorganisk�kemi�

Prov GV1404 samvarierar positivt med främst: alk, B, Ba, Ca, K, kond, Mg, Mn, Na, NH4N, Si, Sr (figur

7 och figur 8). Denna grupp samvarierar negativt med ytvattenproverna och 17GV05b samt med

variablerna: Al, Pb, NO3N och Zn. Detta indikerar att ytvattenproverna och 17GV05b hade lägre

alkalinitet men högre halter av bly. Prov 17GV07b hade högre halter av främst: As, COD, DOC och V.

Intressant nog hade flera grundvattenprover (GV12a, GV12b, GV16 och GV1404 ) positiv

samvariation med PO4P, och inte med ytvattenproverna.

�
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PFAS�yt-�och�grundvatten�figur�s�

Figur 1. PFASlessFys.txt n= 33, inklusive källområden och ytvatten, 31 st variabler: markyta (möh)

och PFAS-homologer.
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PFAS�grundvatten�figur�t�

Figur 2. PFASejYV.txt n= 30, inklusive källområden, 33 st variabler: Gvyta (möh), vattentemperatur

(°C), markyta (möh) och PFAS-homologer.
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PFAS�yt-�och�grundvatten,�men�ej�källområdena,�figur�u�

Figur 3. PFASlessFysEjHotspot.txt n= 31, inklusive ytvatten, 31 st variabler: markyta (möh) och PFAS-

homologer.
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PFAS�grundvatten,�men�ej�källområdena,�figur�v�

Figur 4. PFASejYVejHotspot.txt n= 28, 33 st variabler: Gvyta (möh), vattentemperatur (°C), markyta

(möh) och PFAS-homologer.
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PFAS�och�oorganisk�kemi�yt-�och�grundvatten�figur�w�

Figur 5. MePFASlessKemi.txt n= 15, inklusive källområden och ytvatten, 52 st variabler: markyta

(möh), oorganisk kemi (men ej anjoner, närsalter och absorbans) och PFAS-homologer.
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PFAS�och�oorganisk�kemi�yt-�och�grundvatten,�men�utan�17GV05c,�

figur�x�

Figur 6. MePFASej5c.txt n= 14, inklusive källområden och ytvatten men utan prov 17GV05c, 66 st

variabler: markyta (möh), oorganisk kemi och PFAS-homologer.
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Oorganisk�kemi�yt-�och�grundvatten�figur�y�

Figur 7. MePFASlessKemi.txt n= 15, inklusive källområden och ytvatten, 22 st variabler: markyta

(möh) och oorganisk kemi (men ej anjoner, närsalter och absorbans).
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Oorganisk�kemi�yt-�och�grundvatten,�men�utan�17GV05c,�figur�z�

Figur 8. MePFASej5c.txt n= 14, inklusive källområden och ytvatten men utan prov 17GV05c, 36 st

variabler: markyta (möh) och oorganisk kemi.
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ID 177-2017-11140256 177-2017-11110078 177-2017-11110007 177-2017-11110006 177-2017-11110005 177-2017-11140253 177-2017-11140251

GV GV1308 GV1404 GV13a GV13b GV12a GV12b GV1402

Djup 1,3-3,3 mumy 5,5-6,5 mumy ca 2-3 mumy ca 7-8 mumy 2,5-3,5 mumy 6,5-7,5 mumy 4,5-5,5 mumy

Ämne Enhet
PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l 2800 20000 <10 <10 55 370 3,6

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l 15000 30000 <10 <10 85 560 3,7

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l 18000 160000 20 <10 410 2900 9,1

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l 7200 13000 <10 <10 52 370 0,88

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l 22000 15000 <10 <10 82 670 0,61

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l 490 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l 27 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

PFUdA (Perfluorundekansyra) ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

PFDoA (Perfluordodekansyra) ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

PFTeDA (Perfluortetradekansyra) ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) ng/l 14 <50 13 14 14 14 <0,30

HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) ng/l <10 58 <10 <10 <10 <10 <0,30
P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) ng/l <10 <50 <10 <10 <10 <10 <0,30

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l 1900 83000 11 <10 310 1700 15

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l 75000 340000 82 <10 1600 8400 15

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) ng/l 3800 240 <10 <10 15 56 <0,30

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l 230000 2400 81 <10 170 310 8,5

PFDS (Perfluordekansulfonsyra) ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l 150 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l 26000 110 <10 <10 21 <10 0,46

8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l 49 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l 44 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

Summa PFAS ng/l 400000 660000 210 14 2800 15000 57

PFOS linjär ng/l 140000 1600 53 <10 99 78 6,1
PFOS grenad ng/l 97000 790 28 <10 69 230 2,4

PFOA linjär ng/l 16000 9200 <10 <10 52 460 0,33
PFOA grenad ng/l 5200 5800 <10 <10 30 210 <0,30

PFHxS linjär ng/l 66000 260000 71 <10 1300 6700 11
PFHxS grenad ng/l 8800 82000 11 <10 300 1800 3,3

PFOSA linjär ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30
PFOSA grenad ng/l 36 <10 <10 <10 <10 <10 <0,30

Summa PFAS SLV 11 ng/l 400000 660000 190 <0,30 2800 15000 57
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ID 177-2017-11140252 177-2017-11110004 177-2017-11110037 177-2017-11110036 177-2017-11110001 177-2017-11110042 177-2017-11110043

GV GV16 GV1401 GVpumphus 17GV08a 17GV08b 17GV02a 17GV02b

Djup ca 8 mumy ca 8 mumy 3,7-6,7 mumy 2-3 mumy 4-5 mumy 2-3 mumy 3,5-4,5 mumy

Ämne Enhet
PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l <0,60 <0,60 24 <0,60 <10 <0,60 <10

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l 0,55 <0,30 2,1 <0,30 <10 0,78 <0,30

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l 1,1 <0,30 3,3 0,32 <10 1,1 0,33

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l <0,30 <0,30 0,57 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l 0,53 <0,30 2,4 0,39 <10 0,47 <0,30

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l <0,30 <0,30 0,33 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFUdA (Perfluorundekansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFDoA (Perfluordodekansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFTeDA (Perfluortetradekansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 15 <0,30 <0,30

HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30
P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l 0,54 <0,30 44 <0,30 <10 0,58 <0,30

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l 6,2 <0,30 770 1,3 <10 1,4 0,56

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) ng/l 0,37 <0,30 2,5 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l 27 0,43 53 0,58 <10 1,6 1,7

PFDS (Perfluordekansulfonsyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 0,3 <10 0,63 0,39

8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 1,1 <10 1,2 <0,30

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

Summa PFAS ng/l 36 0,43 900 4 15 7,8 3

PFOS linjär ng/l 22 0,32 7,1 0,42 <10 1,2 1,4
PFOS grenad ng/l 4,8 <0,20 46 <0,20 <10 0,43 0,37

PFOA linjär ng/l 0,38 <0,30 1,7 0,3 <10 0,35 <0,30
PFOA grenad ng/l <0,30 <0,30 0,64 <0,30 <10 <0,30 <0,30

PFHxS linjär ng/l 5,4 <0,30 720 0,46 <10 0,97 0,4
PFHxS grenad ng/l 0,85 <0,30 45 0,79 <10 0,44 <0,30

PFOSA linjär ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30
PFOSA grenad ng/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30

Summa PFAS SLV 11 ng/l 36 0,43 900 2,9 <0,30 6,6 3
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ID 177-2017-11110044 177-2017-11110038 177-2017-11110076 177-2017-11110077 177-2017-11110073 177-2017-11110074 177-2017-11140250

GV 17GV02c 17GV05a 17GV05b 17GV05c1 17GV05c2 17GV05c3 17GV04a

Djup 6-7 mumy 2-3 mumy 4-5 mumy 7,7-8,7 mumy 7,7-8,7 mumy 7,7-8,7 mumy 2-3 mumy

Ämne Enhet
PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l <10 <10 <0,60 <0,60 <10 <10 <10

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l <10 <0,30 2,5 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l <10 <0,30 6,7 0,49 0,36 0,51 <10

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l <10 0,33 0,94 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l <10 0,37 1,6 0,42 0,42 0,39 <10

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFUdA (Perfluorundekansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFDoA (Perfluordodekansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFTeDA (Perfluortetradekansyra) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) ng/l <50 15 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 14

HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10
P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) ng/l <50 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l <10 <0,30 2,3 1,1 <0,30 1,1 <10

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l <10 0,61 16 2,7 2,2 3,1 <10

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l <10 3,1 2 0,45 2,5 0,43 <10

PFDS (Perfluordekansulfonsyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 0,6 0,48 <0,30 <0,30 <0,30 <10

8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 2,2 1,5 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l <10 0,41 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

Summa PFAS ng/l <10 23 34 5,2 5,5 5,5 14

PFOS linjär ng/l <10 0,43 1,3 0,2 1,8 0,2 <10
PFOS grenad ng/l <10 2,6 0,75 0,25 0,72 0,23 <10

PFOA linjär ng/l <10 <0,30 0,84 <0,30 0,34 <0,30 <10
PFOA grenad ng/l <10 <0,30 0,78 <0,30 <0,30 <0,30 <10

PFHxS linjär ng/l <10 0,46 12 2,1 1,9 2,4 <10
PFHxS grenad ng/l <10 <0,30 4,4 0,59 0,31 0,66 <10

PFOSA linjär ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10
PFOSA grenad ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <10

Summa PFAS SLV 11 ng/l <10 5 33 5,2 5,5 5,5 <0,30

Medelvärde 17GV05c: 5,4
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ID 177-2017-11140255 177-2017-11110072 177-2017-11110075 177-2017-11110039 177-2017-11110040 177-2017-11110041 177-2017-11140254

GV 17GV04b 17GV04c1 17GV04c2 17GV06a 17GV06b 17GV06c 17GV07a

Djup 4,8-5,8 mumy 7,3-8,3 mumy 7,3-8,3 mumy 2-3 mumy 5,4-6,4 mumy 7,9-8,9 mumy 2-3 mumy

Ämne Enhet
PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l <10 0,35 0,36 0,38 <10 <10 <10

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l <10 0,46 0,6 0,56 <0,30 <0,30 <0,30

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l <10 0,43 0,4 0,38 <0,30 <0,30 0,37

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PFUdA (Perfluorundekansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PFDoA (Perfluordodekansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PFTeDA (Perfluortetradekansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <10 <0,30 <0,30 <0,30

PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) ng/l 14 <0,30 <0,30 14 <0,30 <0,30 <0,30

HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l <10 <0,30 1,3 0,6 <0,30 <0,30 <0,30

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l <10 2,3 3,2 4,4 0,69 0,61 0,31

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l <10 2,9 0,7 1,8 1,1 0,46 0,96

PFDS (Perfluordekansulfonsyra) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 <0,30 0,55 <0,30 <0,30 <0,30 1,1

8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 <0,30 <0,30 0,3 <0,30 <0,30 1,3

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

Summa PFAS ng/l 14 6,4 7,1 22 1,8 1,1 4

PFOS linjär ng/l <10 2,1 0,36 1,3 0,82 0,33 0,77
PFOS grenad ng/l <10 0,83 0,34 0,53 0,24 <0,20 <0,20

PFOA linjär ng/l <10 0,35 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
PFOA grenad ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PFHxS linjär ng/l <10 2 2,5 3,2 0,52 0,32 <0,30
PFHxS grenad ng/l <10 0,32 0,67 1,2 <0,30 <0,30 <0,30

PFOSA linjär ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
PFOSA grenad ng/l <10 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

Summa PFAS SLV 11 ng/l <0,30 6,4 7,1 8,1 1,8 1,1 2,7

Medelvärde 17GV04c: 6,75
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ID 177-2017-11110002 177-2017-11110003 177-2017-11110010 177-2017-11110008 177-2017-11110009

GV 17GV07b GV18 17YV01 17YV02 17YV03

Djup 7-8 mumy 2,8-3,8 mumy

Ämne Enhet
PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l <10 <10 7,3 7 36

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l <10 <10 59 54 120

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l <10 <10 41 37 110

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l <10 <10 18 17 29

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l <10 <10 19 17 51

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l <10 <10 0,87 0,97 <10

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10

PFUdA (Perfluorundekansyra) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10

PFDoA (Perfluordodekansyra) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10

PFTeDA (Perfluortetradekansyra) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10

PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) ng/l 14 15 <0,30 <0,30 14

HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10
P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l <10 <10 7,6 6,5 40

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l <10 <10 95 91 510

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) ng/l <10 <10 2,8 2,9 17

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l <10 <10 91 84 1000

PFDS (Perfluordekansulfonsyra) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10

4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 <10 1,9 1,8 44

8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <10 <10 <0,30 <0,30 <10

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l <10 <10 0,74 0,67 <10

Summa PFAS ng/l 14 15 340 320 2000

PFOS linjär ng/l <10 <10 62 59 830
PFOS grenad ng/l <10 <10 29 25 190

PFOA linjär ng/l <10 <10 15 13 39
PFOA grenad ng/l <10 <10 4,6 4,2 12

PFHxS linjär ng/l <10 <10 85 82 440
PFHxS grenad ng/l <10 <10 9,6 8,9 68

PFOSA linjär ng/l <10 <10 0,41 0,38 <10
PFOSA grenad ng/l <10 <10 0,33 <0,30 <10

Summa PFAS SLV 11 ng/l <0,30 <0,30 340 320 1900
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177-2017-11140256 177-2017-11110078 177-2017-11110007 177-2017-11110006 177-2017-11110005 177-2017-11140253 177-2017-11110004

GV GV1308 GV1404 GV13a GV13b GV12a GV12b GV1401

Ämne Enhet

Turbiditet FNU 69 440 40 400 >2000 >2000 340

Färg (410 nm) mg Pt/l 200 6,1 27 30 250 730 72
pH 7,1 6,9 7,7 7,6 7,3 7,5 7,4

Temperatur vid pH-mätning °C 21,8 21,4 23 21,9 21,9 21,9 21,9
Alkalinitet mg HCO3/l 410 1400 320 340 250 440 440

Konduktivitet mS/m 60 180 53 51 46 64 64

Klorid mg/l 5,6 36 10 10 7,8 11 9,9

Sulfat mg/l 10 28 < 1,0 < 1,0 42 1,4 < 1,0

Fluorid mg/l 0,6 0,37 0,53 0,54 0,44 0,58 0,63

COD-Mn mg O2/l 15 14 4,2 3,2 12 11 9,9

DOC mg/l 18 22 5,5 5,3 17 6,9 12

Ammonium-nitrogen (NH4-N) mg/l 0,54 3,3 0,67 1,1 < 0,010 1,4 1,2

Fosfatfosfor (PO4-P) mg/l 0,015 0,019 0,035 0,013 0,017 0,015 0,011

Nitrat-kväve (NO3-N) mg/l < 0,10 < 0,10 0,38 < 0,10 0,2 < 0,10 < 0,10
Nitrit-nitrogen (NO2-N) mg/l 0,008 < 0,0020 0,033 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020

Natrium Na (end surgjort) mg/l 31 74 21 21 28 39 34

Kalium K (end surgjort) mg/l 2,6 11 4,7 4,8 3,5 7,1 5,2

Kalcium Ca (end surgjort) mg/l 71 240 60 61 49 79 66

Järn Fe (end surgjort) mg/l 0,62 5,1 0,081 1,2 0,035 < 0,0020 2
Magnesium Mg (end surgjort) mg/l 30 62 14 13 15 20 19

Mangan Mn (end surgjort) mg/l 1,9 6,2 1,2 1,4 0,28 1,7 1,1

Aluminium Al (end surgjort) mg/l 0,007 < 0,0010 0,0016 < 0,0010 0,03 < 0,0010 < 0,0010

Arsenik As (end surgjort) mg/l 0,00074 < 0,00020 0,00029 0,00043 0,00041 0,00059 0,00059

Barium Ba (end surgjort) mg/l 0,077 0,63 0,14 0,14 0,12 0,4 0,23

Bly Pb (end surgjort) mg/l < 0,000050 < 0,000050 < 0,000050 < 0,000050 < 0,000050 < 0,000050 < 0,000050

Bor B (end surgjort) mg/l 0,033 0,058 0,026 0,027 0,013 0,038 0,047

Kadmium Cd (end surgjort) mg/l < 0,000020 < 0,000020 0,000027 < 0,000020 0,000031 < 0,000020 < 0,000020

Kisel, Si (end surgjort) mg/l 11 17 13 13 4,4 13 13

Kobolt, Co (end surgjort) mg/l 0,00084 < 0,00020 < 0,00020 < 0,00020 0,00025 0,00052 < 0,00020

Koppar Cu (end surgjort) mg/l 0,0029 < 0,00020 0,0029 < 0,00020 0,011 0,0017 < 0,00020

Krom Cr (end surgjort) mg/l 0,00048 < 0,00020 < 0,00020 < 0,00020 0,00032 < 0,00020 < 0,00020

Molybden, Mo (end surgjort) mg/l < 0,00050 < 0,00050 0,00073 0,00071 0,0017 0,0017 0,00053

Nickel Ni (end surgjort) mg/l 0,0026 0,0012 0,0006 < 0,00020 0,0032 0,0013 < 0,00020

Strontium, Sr (end surgjort) mg/l 0,23 1,2 0,25 0,27 0,2 0,36 0,35

Vanadin, V (end surgjort) mg/l 0,00033 < 0,00020 0,00044 < 0,00020 0,00046 0,0012 < 0,00020

Zink Zn (end surgjort) mg/l 0,0019 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
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177-2017-11110001 177-2017-11110076 177-2017-11110077 177-2017-11110002 177-2017-11110003 177-2017-11110010 177-2017-11110008 177-2017-11110009

GV 17GV08b 17GV05b 17GV05c 17GV07b GV18 17YV01 17YV02 17YV03

Ämne Enhet

Turbiditet FNU 370 110 370 460 19 22 350

Färg (410 nm) mg Pt/l 120 280 390 520 160 160 190
pH 7,5 7,2 7,3 7,2 7,2 7,2 6,9

Temperatur vid pH-mätning °C 21,9 21,3 21,9 21,9 23,1 23 21,9
Alkalinitet mg HCO3/l 550 100 670 490 64 63 22

Konduktivitet mS/m 79 37 94 72 21 21 12

Klorid mg/l 15 13 18 14 13 13 6,6

Sulfat mg/l 4,9 60 < 1,0 < 1,0 21 21 12

Fluorid mg/l 0,53 0,36 0,43 0,63 0,35 0,37 < 0,20

COD-Mn mg O2/l 7,8 17 75 32 12 10 8,2

DOC mg/l 11 23 91 44 13 13 8,1

Ammonium-nitrogen (NH4-N) mg/l 0,98 0,025 0,34 0,84 0,03 0,042 0,011

Fosfatfosfor (PO4-P) mg/l 0,007 0,008 < 0,0050 < 0,0050 0,009 0,009 0,012

Nitrat-kväve (NO3-N) mg/l < 0,10 5 < 0,10 < 0,10 2,2 2 3,4
Nitrit-nitrogen (NO2-N) mg/l < 0,0020 < 0,0020 <0,010 <0,0040 0,009 0,011 0,003

Natrium Na (end surgjort) mg/l 41 13 20 39 32 7,2 7,4 4,2

Kalium K (end surgjort) mg/l 6,2 3,1 3 5,4 5,7 2,3 2,3 1,9

Kalcium Ca (end surgjort) mg/l 86 43 32 120 87 22 22 11

Järn Fe (end surgjort) mg/l 0,13 0,63 0,72 15 20 0,87 0,91 0,47
Magnesium Mg (end surgjort) mg/l 25 11 9,5 40 24 5,1 5,2 2,6

Mangan Mn (end surgjort) mg/l 1,6 0,18 0,2 1,6 1,3 0,019 0,03 0,013

Aluminium Al (end surgjort) mg/l < 0,0010 0,031 0,39 0,0031 0,0028 0,4 0,45 0,35

Arsenik As (end surgjort) mg/l 0,00042 0,00074 0,00093 0,004 0,0013 0,00037 0,00038 0,00024

Barium Ba (end surgjort) mg/l 0,34 0,051 0,035 0,44 0,35 0,038 0,04 0,038

Bly Pb (end surgjort) mg/l < 0,000050 0,00012 0,0011 < 0,000050 < 0,000050 0,00031 0,00034 0,00049

Bor B (end surgjort) mg/l 0,058 0,03 0,014 0,069 0,055 0,0055 0,0061 0,0076

Kadmium Cd (end surgjort) mg/l < 0,000020 0,00002 0,00003 < 0,000020 < 0,000020 < 0,000020 < 0,000020 < 0,000020

Kisel, Si (end surgjort) mg/l 12 5,1 5,9 12 16 7,2 7,5 5,9

Kobolt, Co (end surgjort) mg/l 0,00058 0,00038 0,00069 0,0016 0,00027 < 0,00020 < 0,00020 0,0002

Koppar Cu (end surgjort) mg/l < 0,00020 0,013 0,012 < 0,00020 < 0,00020 0,0017 0,0016 0,0023

Krom Cr (end surgjort) mg/l < 0,00020 0,00057 0,00068 0,00037 0,00058 0,00049 0,00051 0,00044

Molybden, Mo (end surgjort) mg/l < 0,00050 0,00063 0,0012 0,0019 0,00097 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050

Nickel Ni (end surgjort) mg/l 0,00051 0,003 0,0043 0,0021 0,00021 0,0013 0,0013 0,0014

Strontium, Sr (end surgjort) mg/l 0,46 0,14 0,093 0,58 0,4 0,08 0,082 0,048

Vanadin, V (end surgjort) mg/l < 0,00020 0,00039 0,0013 0,0017 0,0012 0,00088 0,00094 0,00078

Zink Zn (end surgjort) mg/l < 0,0010 0,0015 0,0015 < 0,0010 < 0,0010 0,0019 0,0019 0,0054
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Provpunkt Filterdjup GV-yta GV-yta GV-yta Rök Rör Ø Fliterspets Filterlängd Anm.

murök mumy möh mömy mm mumy m
GV1308 1,3-3,3 mumy 1,29 0,59 90,4094 0,7 63

GV1404 5,5-6,5 mumy 1,77 1,32 89,6651 0,45 40

GV13a 2,08 1,23 89,0250 0,85 25

GV13b ca 8 mumy 1,6 1,05 89,2255 0,55 40

GV12a 2,33 1,83 88,5574 0,5 25

GV12b 6,5 mumy 2 1,38 88,9900 0,62 40

GV1401 4,5-5,5 mumy 2,07 1,57 89,0027 0,5 50 5,5

GV16 ca 8 mumy 2,05 1,1 89,1846 0,95 50

GV1402 ca 8 mumy 2,53 1,57 88,9061 0,96 63

GVpumphus 3,7-6,7 mumy 1,98 0,98 89,5062 1 63 6,7 3

17GV08a 2-3 mumy 1,28 0,28 90,0245 1 25 3

17GV08b 4-5 mumy 1,46 0,46 89,8511 1 50 5

17GV02a 2-3 mumy 1,89 0,89 89,3737 1 25 3

17GV02b 3,5-4,5 mumy 1,92 0,4 89,8299 1,52 50 4,5

17GV02c 6-7 mumy 1,88 0,88 89,3942 1 5 7

17GV05a 2-3 mumy 1,84 0,82 88,5424 1,02 25 3 Grumligt

17GV05b 4-5 mumy 1,55 0,54 89,1149 1,01 50 5

17GV05c 7,7-8,7 mumy 2,05 0,65 89,3086 1,4 50 8,68

17GV04a 2-3 mumy 1,76 0,76 89,4226 1 25 3 Grumligt

17GV04b 4,8-5,8 mumy 1,76 0,56 89,6315 1,2 50 5,8 Grumligt

17GV04c 7,3-8,3 mumy 2,26 0,96 89,2820 1,3 50 8,3

17GV06a 2-3 mumy 1,5 0,45 89,7261 1,05 25 3 Grumligt

17GV06b 5,4-6,4 mumy 1,41 0,81 89,3648 0,6 50 6,37

17GV06c 7,9-8,9 mumy 2,18 1,13 89,1117 1,05 50 8,92

17GV07a 2-3 mumy 1,56 0,51 88,6284 1,05 25 3 Grumligt

17GV07b 7-8 mumy 2 1 88,0711 1 50 7,98

GV18 2,8-3,8 mumy 1,31 1,06 89,0540 0,25 50 3,8 1

17YV01

17YV02

17YV03

Osäkert värde

Bilaga 1 
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Provpunkt Datum pH Temperatur Ledningsförmåga Ledningsförmåga Anm. Datum N / X O / Y Z (RT) Markyta

° C mS ppt möh möh möh möh
GV1308 171101 7,37 8,8 0,61 0,31 171109 6488980,7615 208199,9662 91,6994 91,00

GV1404 171101 6,94 8,4 1,8 0,9 171108 6488980,1209 208197,8263 91,4351 90,99

GV13a 171031 7,44 8 0,52 0,26 171108 6488992,5226 208130,9020 91,1050 90,26

GV13b 171031 7,44 7,6 0,53 0,26 171108 6488992,4913 208130,9823 90,8255 90,28

GV12a 171031 7,57 7,6 0,51 0,26 171108 6489021,5970 208199,5300 90,8874 90,39

GV12b 171031 7,37 7 0,62 0,31 171108 6489021,5701 208199,5519 90,9900 90,37

GV1401 171031 7,42 7,7 0,89 0,44 171109 6489033,4865 208241,6404 91,0727 90,57

GV16 171031 7,43 7,4 0,47 0,24 171108 6489011,4646 208110,9092 91,2346 90,28

GV1402 171031 7,28 7,8 0,67 0,33 171108 6489054,9235 208146,6602 91,4361 90,48

GVpumphus 171031 7,24 7,2 0,25 0,13 171108 6489104,0013 208191,1946 91,4862 90,49

17GV08a 171031 7,31 9,2 0,82 0,41 171108 6489000,8389 208010,7485 91,3045 90,30

17GV08b 171031 7,38 8,9 0,78 0,39 171108 6489000,0401 208010,0182 91,3111 90,31

17GV02a 171031 7,11 7,7 0,74 0,37 171108 6489036,6207 208041,3628 91,2637 90,26

17GV02b 171031 7,18 9 0,76 0,38 171108 6489035,9626 208040,6898 91,7499 90,23

17GV02c 171031 7,19 8,8 0,64 0,32 171108 6489037,3868 208042,0409 91,2742 90,27

17GV05a 171031 7,52 8,7 0,39 0,29 171108 6489077,7480 208075,4623 90,3824 89,36

17GV05b 171031 7,04 8,3 0,4 0,2 171108 6489077,0991 208074,8575 90,6649 89,65

17GV05c 171031 8,02 8,5 0,39 0,2 171108 6489078,4553 208076,0862 91,3586 89,96

17GV04a 171031 7,51 8,2 0,92 0,46 171108 6489118,054 208106,3687 91,1826 90,1826

17GV04b 171031 7,68 8,8 0,69 0,34 171108 6489117,2948 208105,6907 91,3915 90,19

17GV04c 171031 7,96 7,6 0,94 0,47 Gödsellukt 171108 6489118,7328 208106,9402 91,5420 90,24

17GV06a 171031 7,3 7,6 0,72 0,36 171108 6489142,5508 208126,9594 91,2261 90,18

17GV06b 171031 7,47 7,5 1,02 0,51 171108 6489141,8904 208126,4056 90,7748 90,17

17GV06c 171031 7,71 6,6 0,93 0,46 171108 6489143,4997 208127,5885 91,2917 90,24

17GV07a 171031 7,1 7,7 0,76 0,33 171108 6489180,8870 208157,4571 90,1884 89,14

17GV07b 171031 7,01 8,7 0,98 0,9 171108 6489180,1009 208156,7824 90,0711 89,07

GV18 171031 7,3 8,7 0,78 0,39 171108 6489047,0143 207994,5709 90,3640 90,11

Markyta ca

17YV01 171108 6488989,5190 207906,4270 89,4319 89,43

17YV02 171108 6489146,9910 208071,2181 89,6459 89,65

17YV03 171108 6489146,1662 208078,9346 89,5516 89,55
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Borrdata, installation av grundvattenrör med skruvborr, nya brandövningsplatsen Karlsborgs flygplats hösten 2017

SV NO

Bh 8/17GV08 20171018 Bh 2/17GV02 20171017 Bh 5/17GV05 20171017 Bh 4/17GV04 20171017 Bh 6/17GV06 20171018 Bh 7/17GV07 20171018

Djup (mumy) Jordart Anm. Djup (mumy) Jordart Anm. Djup (mumy) Jordart Anm. Djup (mumy) Jordart Anm. Djup (mumy) Jordart Anm. Djup (mumy) Jordart Anm.

0-0,3 humus 0-0,3 humus 0-0,3 humus 0-03 humus 0-0,3 humus 0-0,3 humus

0,3-0,7 sa 0,3-0,4 sa 0,3-0,7 sa 0,3-0,6 le,si varvig 0,3-0,5 le,si varvig 0,3-0,5 le,si

0,7-1,0 si,le inslag av si 0,4-0,7 le inslag av si 0,7-1,2 si,le inslag av si 0,6-0,8 le 0,5-1,0 si,le inslag av si 0,5-0,8 le,si varvig

1,0-1,4 le 0,7-1,0 le,si,sa varvig 1,2-1,6 si,le varvig 0,8-1,3 si,le varvig 1,0-1,6 si,le varvig 0,8-1,0 si,le inslag av si

1,4-1,9 si,le inslag av si 1,0-1,3 si,le varvig 1,6-2,2 le 1,3-1,5 le 1,6-2,2 le,si varvig 1,0-1,5 si,le varvig

1,9-2,5 le,si 1,3-1,8 le,si varvig 2,2-3,0 si,le varvig 1,5-2,6 si,le varvig 2,2-4,5 si 1,5-2,2 si,le inslag av si

2,5-2,9 si 1,8-3,2 le,si 3,0-3,6 si,le 2,6-3,0 le 4,5-5,0 si,finsa 2,2-3,2 le,si varvig

2,9-3,1 sa 3,2-4,7 le,si inslag av finsa 3,6-4,1 le,si 3,0-4,1 le,si varvig 5,0-6,0 le,si varvig 3,2-3,4 le

3,1-3,2 le 4,7-4,9 finsa 4,1-4,3 finsa 4,1-4,2 si inslag av gr 6,0-6,2 sa,le,si varvig 3,4-6,8 si

3,2-3,4 le,si 4,9-5,7 gr,sa,finsa inslag av sten fast 4,3-4,6 le,finsa inslag av le 4,2-4,6 si 6,2-6,4 le,sa 6,8-7,4 le,si varvig

3,4-3,5 si,le 5,7-6,6 le,si,finsa inslag av sa varvig 4,6-4,7 si 4,6-4,9 finsa 6,4-7,1 st,le,sa,si 7,4-8,0 finsa,le si små varv med finsa

3,5-3,6 le,si 6,6-7,0 gr,sa inslag av sten 4,7-4,8 le 4,9-5,2 finsa,si varvig 7,1-8,6 si

3,6-4,1 si,le Stopp med skr 4,8-5,5 le,si varvig 5,2-7,0 le,si varvig 8,6-9,0 gr,sa

4,1-4,35 st,le,si 5,5-5,8 si,le varvig 7,0-7,4 sa,le,si varvig

4,35-4,5 st,sa,le,si 5,8-6,1 le,si varvig 7,4-9,0 gr,sa inslag av st

4,5-4,8 si,gr,sa 6,1-6,7 sa,le,si varvig

4,8-5,0 ej prov 6,7-7,7 sa

7,7-8,8 st,gr,sa Stopp med skr

GV-rör Ø 50 mm GV-rör Ø 50 mm GV-rör Ø 50 mm GV-rör Ø 50 mm GV-rör Ø 50 mm GV-rör Ø 50 mm

6 m totalt, 5 mumy, varav 1 m filter 8 m totalt,  7 mumy, varav 1 m filter 10 m totalt, 8,68 mumy, varav 1 m filter 10 m totalt 8,7 mumy, varav 1 m filter 10 m totalt, 8,92 mumy, varav 1 m filter 9 m totalt, 7,89 mumy, varav 1 m filter

GV-rör Ø 50 mm GV-rör Ø 50 mm GV-rör Ø 50 mm GV-rör Ø 50 mm

6 m totalt, 4,5 mumy, varav 1 m filter 6 m totalt, 5 mumy, varav 1 m filter 7 m totalt, 5,8 mumy, varav 1 m filter 7 m totalt, 6,37 mumy, varav 1 m filter

GV-rör Ø 26 mm GV-rör Ø 26 mm GV-rör Ø 26 mm GV-rör Ø 26 mm GV-rör Ø 26 mm GV-rör Ø 26 mm

4 m totalt, 3 mumy, varav 1 m filter 4 m totalt, 3 mumy, varav 1 m filter 4 m totalt, 3 mumy, varav 1 m filter 4 m totalt, 3 mumy, varav 1 m filter 4 m totalt, 3 mumy, varav 1 m filter 4 m totalt, 3 mumy, varav 1 m filter

Miljögeo i Västervik AB, Kjell Hidsjö

Jonny Bard, NIRAS
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